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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
 trực thuộc Bộ Công Thương 

 

Kính gửi: Chính phủ 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015; thực hiện Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV 
thông qua tại phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ V, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (sau đây gọi là Luật Cạnh tranh 2018); 

Triển khai Kế hoạch thi hành Luật Cạnh tranh 2018 theo Quyết định số 
851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công 
Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia (sau đây gọi là Nghị định). 

Bộ Công Thương kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH  

1. Cơ sở thực tiễn 

Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định hệ thống hai cơ quan cạnh tranh độc 
lập thực thi pháp luật cạnh tranh bao gồm (i) Cơ quan quản lý cạnh tranh (Cục 
Quản lý cạnh tranh) và (ii) Hội đồng Cạnh tranh (HĐCT). Cơ quan quản lý cạnh 
tranh do Chính phủ quyết định thành lập, quy định tổ chức, bộ máy và có trách 
nhiệm điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh 
và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Cạnh tranh. Hội đồng Cạnh tranh 
là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do Chính phủ thành lập có chức 
năng tổ chức, xử lý đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan tới hành vi hạn chế 
cạnh tranh. 

Thực tiễn 12 năm thực thi Luật Cạnh tranh 2004 với mô hình hai cơ 
quan cạnh tranh độc lập đã bộc lộ những hạn chế, bất cập và không đáp ứng 
được về nhu cầu thực tiễn về mô hình, tổ chức. 

Do đó, trong quá trình xây dựng dự án Luật Cạnh tranh năm 2018, Bộ 
Công Thương đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bộ, ngành về 
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phương án xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh đồng thời đã trình Thủ tướng 
Chính phủ các phương án xây dựng cơ quan cạnh tranh.  

Trên tinh thần nhất thể hóa mô hình một cơ quan cạnh tranh nhằm đảm 
bảo tính kết nối, liên tục và thông suốt trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi 
phản cạnh tranh, khắc phục được những hạn chế của mô hình hai cơ quan cạnh 
tranh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ thể, các cá nhân, tổ chức khi tham 
gia vào các vụ việc cạnh tranh hoặc tham gia vào quá trình tố tụng cạnh tranh, 
phương án thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công 
Thương trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại hai cơ quan cạnh tranh: Cục Cạnh 
tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng Cạnh tranh (bao gồm Văn 
phòng Hội đồng Cạnh tranh) được lựa chọn là phương án tối ưu. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật 
Cạnh tranh số 23/2018/QH14. Theo quy định tại Điều 46 Luật Cạnh tranh 2018, 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương với vai trò là cơ 
quan đơn nhất tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về cạnh tranh. 

2. Cơ sở pháp lý  

Điều 46 của Luật Cạnh tranh 2018 quy định:  

1. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương gồm 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên. 

Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh và các đơn vị chức năng khác là bộ 
máy giúp việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

2. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về cạnh tranh; 

b) Tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định 
việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật 
này và quy định của luật khác có liên quan. 

3. Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

3. Tính đặc thù của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia  

Điều 46 của Luật Cạnh tranh 2018: “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ 
quan thuộc Bộ Công Thương…tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh…tiến hành tố tụng cạnh 
tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận 



3 
 

hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và quy định của luật 
khác có liên quan….” 

Với quy định như trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là một cơ quan hành 
chính bán tư pháp, đây là một mô hình cơ quan đặc thù, duy nhất trong hệ thống 
cơ quan hành pháp của Việt Nam hiện nay cùng lúc thực hiện cả chức năng quản 
lý nhà nước và chức năng tố tụng, tài phán. Cụ thể như sau: 

(i) Chức năng quản lý nhà nước 

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có chức năng tham mưu Bộ trưởng Bộ Công 
Thương xây dựng, triển khai chính sách, định hướng về cạnh tranh trong tổng 
thể chính sách kinh tế-xã hội.  

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
cạnh tranh, cụ thể như sau: 

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cạnh 
tranh; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh; tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về cạnh tranh; 

- Thẩm định hồ sơ việc tập trung kinh tế và quyết định việc tập trung kinh tế; 

- Thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh bị cấm và quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh bị cấm; bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh bị cấm; 

-Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống 
lĩnh thị trường, các doanh nghiệp độc quyền làm cơ sở cho việc quản lý ngành 
và đề xuất chính sách quản lý ngành, lĩnh vực cạnh tranh; 

- Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; 

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo 
thẩm quyền được giao; 

- Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cạnh tranh… 

(ii) Chức năng tố tụng cạnh tranh (tài phán)  

Luật Cạnh tranh 2018 đã quy định cụ thể hoạt động tố tụng cạnh tranh, 
trong đó, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức tổ chức làm việc của 
các cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh: (i) Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (ii) 
Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh (iii) Hội đồng giải quyết khiếu nại 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; (iv) Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. 
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Để tiến hành hoạt động tố tụng cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
được quy định có các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: các thành viên 
này thực hiện nhiệm vụ tham gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, 
Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; số 
lượng thành viên tối đa là 15 người do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn 
nhiệm trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương… (Điều 48 Luật Cạnh 
tranh 2018). 

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được thành lập Cơ quan điều 
tra vụ việc cạnh tranh có chức năng tổ chức điều tra các hành vi vi phạm theo 
quy định. Hoạt động điều tra chỉ được giao cho các “Điều tra viên” tiến hành, 
thực hiện. 

Mặc dù, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị trực thuộc Bộ Công 
Thương, tuy nhiên, thực hiện chức năng tố tụng, tài phán, Luật Cạnh tranh 2018 
đã quy định và trao quyền cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (cụ thể là Cơ quan 
điều tra vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh và Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh) 
thực hiện một cách độc lập, cụ thể như sau: 

- Tính độc lập của Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh trong tố tụng cạnh 
tranh:  

+ Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh khi tiến hành điều tra 
vụ việc cạnh tranh có quyền: Quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh trên cơ sở 
chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Quyết định phân công 
điều tra viên vụ việc cạnh tranh; Quyết định thay đổi điều tra viên; Quyết định 
trưng cầu giám định; Quyết định triệu tập người làm chứng; Quyết định gia hạn 
điều tra… 

+ Thủ trưởng Cơ quan điều tra có quyền: yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân cung cấp tài liệu, thông tin, đồ vật và giải trình liên quan đến nội dung vụ 
việc…; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu cơ quan có 
thẩm quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi 
phạm hành chính trong quá trình điều tra… 

- Tính độc lập của Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh trong tố 
tụng cạnh tranh: 

Khoản 1 Điều 60 Luật Cạnh tranh 2018 quy định “ Hội đồng xử lý vụ việc 
hạn chế cạnh tranh do Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định thành 
lập… Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh hoạt động độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật.” 

Bên cạnh đó, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh hoạt động theo 
nguyên tắc “nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số” (Khoản 3 Điều 60 Luật 
Cạnh tranh 2018). 
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Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh độc lập trong: Quyết định mở 
phiên điều trần; triệu tập người tham gia phiên điều trần; triệu tập người làm 
chứng theo yêu cầu của các bên; Quyết định trưng cầu giám định; Quyết định 
đình chỉ giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh; Quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh… 

- Tính độc lập của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong tố tụng 
cạnh tranh: 

+ Quyết định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; Quyết 
định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng. 

+ Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc vi phạm quy định về tập 
trung kinh tế hoặc cạnh tranh không lành mạnh. 

+ Quyết định xử lý vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế. 

+ Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh… 

Với quy định như vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan đặc thù, 
cùng lúc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ thực hiện hoạt động 
điều tra, xét xử vụ việc cạnh tranh. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ THẢO 
NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên 
quan, gồm Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định về 
hoạt động quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

2. Bảo đảm tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, 
ban hành văn bản Nghị định theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật và các văn bản hướng dẫn. 

3. Bảo đảm tính công khai trong quá trình xây dựng, ban hành Nghị định 
và tính minh bạch trong các quy định của Nghị định. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công 
Thương đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập bao gồm lãnh đạo, chuyên gia 
của các Bộ, ngành và một số đơn vị liên quan để tổ chức triển khai, xây dựng dự 
thảo Nghị định. 
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Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số 
1848/BCT-CT đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đóng 
góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định.  

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương gửi đề nghị Cổng Thông tin 
Điện tử Chính phủ hỗ trợ việc đăng tải dự thảo Nghị định để lấy ý kiến tham gia 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…  

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số 
2752/BCT-CT và Công văn số 2753/BCT-CT đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ 
thẩm định dự thảo Nghị định. 

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 75/BC-BTP 
thẩm định dự thảo Nghị định. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2326/BNV-
TCBC thẩm định dự thảo Nghị định. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên 
quan, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 3803/TTr-BCT trình Chính phủ hồ sơ 
dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (theo đó mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia được xây dựng là mô hình tổng cục). 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ 
Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo và được 
sự nhất trí của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương 
đã 03 lần trình, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện mô 
hình tổ chức tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (lần thứ 
nhất trình ngày 23 tháng 9 năm 2019 tại Tờ trình số 10-TTr/BCSĐ; lần thứ hai 
trình ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Tờ trình số 12-TTr/BCSĐ; lần thứ ba tại Tờ 
trình số 07-TTr/BCSĐ ngày 25 tháng 01 năm 2022). 

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã họp về vấn đề mô hình tổ 
chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn 
số 3299-CV/VPTW về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Theo 
đó, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của Bộ 
Chính trị và góp ý của các cơ quan để hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức của Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2022, Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo giao 
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, đề xuất mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia báo cáo Thủ 
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tướng Chính phủ (Công văn số 709-CV/BCSĐCP ngày 02 tháng 4 năm 2022). 

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên, ngày 13 tháng 6 năm 2022, Bộ Công 
Thương đã gửi công văn xin ý kiến các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài Chính góp ý 
lần 2 về tài liệu dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (với mô hình cơ quan đặc thù). 

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài Chính, Bộ Công 
Thương đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện tài liệu dự thảo Nghị 
định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia (Tờ trình Chính phủ, Đề án thành lập Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia, Báo cáo tiếp thu giải trình và dự thảo Nghị định). 

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ về việc 
ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương. 

 Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 
6567/VPCP-TCCV về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

         Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ 
trình Chính phủ: bổ sung văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ; văn 
bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; dự thảo Nghị định có ký tắt của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương. 

Ngày        tháng       năm 2022, Bộ Công Thương gửi công văn đề nghị Bộ 
Tư pháp, Bộ Nội vụ thẩm định dự thảo Nghị định… 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục của dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định gồm 7 Điều, cụ thể như sau: 

- Điều 1. Vị trí và chức năng 

- Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Điều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 

- Điều 4. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 

- Điều 5. Cơ cấu tổ chức  

- Điều 6. Hiệu lực thi hành  

- Điều 7. Trách nhiệm thi hành 
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2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 

2.1. Về chức năng 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ Chính 
trị, Bộ Công Thương đã đề xuất giao Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước trên cả 03 lĩnh vực: cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.  

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đóng góp lần 2 của Bộ Nội vụ, Bộ Công 
Thương đã nghiên cứu, điều chỉnh nội dung về chức năng tại dự thảo Nghị định 
theo hướng tập trung vào việc quy định chức năng, nhiệm vụ về quản lý cạnh 
tranh và tố tụng cạnh tranh, các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà 
nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương 
thức đa cấp sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo phân 
công của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Như vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có chức năng tiến hành tố tụng 
cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa 
thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc 
cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo 
quy định của pháp luật có liên quan. 

Với cách tiếp cận như trên là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 
Điều 46 của Luật Cạnh tranh 2018 “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về cạnh tranh; 

b) Tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định 
việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật 
này và quy định của luật khác có liên quan.” 

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ Công Thương đã tiếp thu cơ bản các 
nội dung góp ý để hoàn thiện quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia, cụ thể như sau: 

1. Tham mưu, xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 
hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế 
hoạch, chương trình quốc gia, đề án về cạnh tranh. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; phát hiện và kiến nghị cơ quan có liên 



9 
 

quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản đã ban hành có nội dung 
không phù hợp với quy định của pháp luật về cạnh tranh. 

3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
vụ về cạnh tranh theo quy định của pháp luật. 

4. Về tố tụng cạnh tranh 

a) Phát hiện, xác minh và đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có 
dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh; 

b) Tiếp nhận, xác minh, đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có 
dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh do tổ chức, cá nhân cung 
cấp; tiếp nhận, xem xét, thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh; 

c) Tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 

d) Xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 

đ) Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh theo quy định của pháp luật;  

e) Tham gia tố tụng hành chính liên quan đến quyết định giải quyết khiếu 
nại của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; 

g) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền phối hợp, hỗ trợ quá trình điều 
tra và xử lý vụ việc cạnh tranh; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cạnh tranh; 

h) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và 
bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh 
tranh theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  

i) Tiến hành hoạt động hợp tác với các cơ quan cạnh tranh của nước ngoài 
trong quá trình tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 

k) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra, 
xử lý các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh có dấu hiệu của tội phạm;  

l) Tiếp nhận, xem xét đơn xin hưởng khoan hồng, quyết định việc miễn 
hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật 
về cạnh tranh; 

m) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh;  



10 
 

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác về tố tụng cạnh tranh theo quy định của 
pháp luật về cạnh tranh. 

5. Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về 
cạnh tranh; tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế. 

6. Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với 
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện giám sát, phát hiện, xác minh và xử lý hoặc kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định liên quan đến hành vi gây cản trở 
cạnh tranh trên thị trường của cơ quan nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm 
khác có liên quan đến cạnh tranh của tổ chức, cá nhân.  

8. Thực hiện công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động cạnh tranh trên 
thị trường. 

9. Hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả thực 
thi pháp luật về cạnh tranh.  

10. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về cạnh tranh 
và chính sách, pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh. 

11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh cho tổ chức, cá nhân. 

12. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công 
tác quản lý, giám sát và thực thi pháp luật cạnh tranh. 

13. Tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý và cung cấp thông tin cho cơ 
quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật về cạnh 
tranh. 

14. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cạnh 
tranh của tổ chức, cá nhân. 

15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia đàm phán 
các nội dung về cạnh tranh trong các điều ước quốc tế về thương mại theo phân 
công của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

16. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành 
chính của Bộ Công Thương. 

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ về 
thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán 
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bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương. 

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được 
phân bổ theo quy định của pháp luật. 

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương và theo quy định của pháp luật. 

2.3. Về cơ cấu tổ chức 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh; triển 
khai các hoạt động tố tụng như điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, Nghị định quy 
định cơ cấu, tổ chức đặc thù của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia:  

Bộ máy giúp việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: 

a) Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh; 

b) Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; 

 c) Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh; 

d) Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; 

đ) Một số đơn vị khác thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Công Thương 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

e) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: 
Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo. 

Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh được thành lập 04 phòng; Cơ quan 
Điều tra vụ việc cạnh tranh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở 
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

V. CÁC Ý KIẾN KHÁC NHAU  

Tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, còn có những 
ý kiến khác nhau, cụ thể như sau: 

 2.1. Về chức năng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 

 Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

 Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Điều 46 Luật Cạnh tranh năm 2018, đề nghị xác định rõ phạm vi 
điều chỉnh tập trung vào việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức về quản lý cạnh tranh, các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực 
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khác sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo phân công 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó, đề nghị bỏ các nội dung liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng tại dự thảo Nghị định. 

 Ý kiến của Bộ Tư pháp: 

 Bộ Công Thương đề xuất thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực 
thuộc Bộ Công Thương trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại hai cơ quan cạnh tranh 
là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng Cạnh tranh, do đó, tại 
dự thảo Nghị định quy định chức năng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trên cơ 
sở quy định của Điều 46 Luật Cạnh tranh và chức năng bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng là phù hợp. 

 Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công Thương: 

 Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức 
lại hai cơ quan cạnh tranh là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội 
đồng Cạnh tranh (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đang thực hiện 
chức năng tham mưu, quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp). 

 Từ mối quan hệ chặt chẽ giữa chính sách cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng được ghi nhận tại Điều 6 Luật Cạnh tranh năm 2018 về mục 
tiêu chính sách của Nhà nước về cạnh tranh là ‘ Tăng cường khả năng tiếp cận 
thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng’ và ‘Tạo điều kiện để xã hội, người tiêu dùng tham gia quá trình giám 
sát việc thực hiện pháp luật về cạnh tranh’. 

 Việc tiếp tục giao Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp vừa đảm bảo tính kế thừa các chức năng, nhiệm 
vụ Bộ Công Thương đang giao cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 
vừa đảm bảo nguyên tắc một đơn vị thực hiện đa chức năng, nhiệm vụ theo tinh 
thần của nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII 
về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 Nhất quán quan điểm trên, trong quá trình báo cáo Bộ Chính trị, Chính 
phủ về vấn đề mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công 
Thương đề xuất giao Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước trên cả 03 lĩnh vực: cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 
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 Tuy nhiên, với các ý kiến còn khác nhau của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp như 
trên, Bộ Công Thương hiểu rằng vẫn có sự đồng thuận về việc giao đa chức 
năng cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tuy nhiên, cách thức, hình thức giao chức 
năng, nhiệm vụ là có sự chưa thống nhất. Cụ thể: 

 Theo ý kiến của Bộ Tư pháp, các chức năng quản lý nhà nước về cạnh 
tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giao ngay trong Nghị định quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia. 

Theo ý kiến của Bộ Nội vụ, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chỉ quy định về 
lĩnh vực cạnh tranh, còn các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực khác sẽ thực 
hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương (bằng quyết định hành chính của Bộ trưởng Bộ Công Thương). 

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, Bộ Công Thương đã tiếp thu có 
chọn lọc, đan xen giữa các ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị định (trình Chính 
phủ lần 2) theo hướng: 

- Tại các Điều khoản quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia (Điều 1 và Điều 2) chỉ quy định tập trung về chức năng, nhiệm 
vụ quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh. 

- Tại Điều 7 đã quy định về nguyên tắc việc giao Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh 
tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp. 

 2.2. Về cơ cấu tổ chức 

 Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ 
sở để quy định về cơ cấu tổ chức. Với cách thức quy định chức năng, nhiệm vụ 
của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ như trên, dẫn đến sự khác nhau về cách thức quy 
định cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia : 

 Ý kiến của Bộ Tư pháp:  

 Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được quy định ngay 
trong Nghị định để đảm bảo thực thi các chức năng, nhiệm vụ được giao; tuy 
nhiên, cần giải trình, đánh giá việc tổ chức các đơn vị thuộc Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia để đảm bảo thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. 

 Ý kiến của Bộ Nội vụ:  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xác định cơ cấu tổ chức phù hợp, trong 
đó, xác định rõ cơ cấu tổ chức thực hiện 02 mảng nhiệm vụ: (i) Tổ chức thực 
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hiện nhiệm vụ tố tụng, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh 
tranh được xác định rõ cơ quan, tổ chức theo đúng quy định của Luật Cạnh 
tranh; (ii) Tổ chức để thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về cạnh 
tranh được xác định mang tính nguyên tắc và giao cho Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định chi tiết theo tiêu chí quy định của pháp luật hiện hành và đảm 
bảo tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. 

 Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công Thương: 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, đảm bảo việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ phù hợp với cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
như cách tiếp cận quy định về chức năng, nhiệm vụ ở trên, Bộ Công Thương đã 
tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng: 

 Tại Điều 5 quy định về cơ cấu tổ chức, Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy 
định về nguyên tắc việc Bộ Công Thương được thành lập một số đơn vị thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đảm bảo đúng thẩm 
quyền và tiêu chuẩn. 

VI. KIẾN NGHỊ 

Bộ Công Thương kính đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia được gửi kèm theo Tờ trình này.  

Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Phó thủ tướng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Tư pháp; 
- Bộ Tài chính; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Lưu: VT, TCCB, PC, CT.                                        

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Hồng Diên 
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TO TRINH
Xin y ki~n BQChinh tr] v~ rno hinh tA clnrc

cua Uy ban Canh tranh Quac gia

Kinh gui: BQChinh tri

Luat Canh tranh sB 23/2018/QH14 duoc QUBch9i khoa XIV thong qua tai
phien hop ngay 12 thang 6 nam 2018, ky hop thir V, co hieu lire thi hanh tir ngay
01 thang 7 na012019 (sau day goi Ia Luat Canh tranh 2018).

Qua trinh xay dung Luat Canh tranh 2018 da d~t ra v~n dS nh~t thS hoa
mo hinh m9t co quan canh tranh dS dam bao tinh kSt nBi, lien tuc va thong suBt
trong qua trinh tB tung canh tranh, do do, tai Dieu 46 Luat Canh tranh 2018 quy
dinh Dy ban Canh tranh Quoc gia la dan vi tnrc thU9CBQ Cong Thirong, thanh
l?p tren co sa hQ'Pnh~t, t&chirc lai cac co quan canh tranh g6m: C\lC Canh tranh
va Bao v~ ngiroi tieu dung va HQi d6ng Canh tranh (bao g6m Van phong H9i
d6ng C':lnh tranh) va giao Chinh phu quy dinh chi tiSt nhi~m V\l, quySn h':ln va
co c~u t&chuc cua Dy ban C(}nhtranh QuBc gia.

Ngay 30 thang 5 nam 2019, tren co sa tiSp thu y kiSn cua cac co quan lien
quan, BQ Cong Thuang da:'co Ta-trinh sB 3803/TTr-BCT trinh Chinh phu h6 so
dg thao Nghi dinh quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn h~n va co c~u t6 chuc
cua Dy ban C~nh tranh QuBc gia (theo do mo hinh t6 chuc cua Dy ban C':lnh
tranh Qu6c gia duQ'cxay dl)'llg la mo hinh t6ng c\lc).

ThlJChi~n Nghi quySt s6 18-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 cua Ban
Ch~p hanh Trung uong khoa XII mQt s6 v~n dS vS tiSp t\lC d6i mai, s~p xSp.t6
chuc bQ may cua h~ thBng chinh tri tinlr gQn, hO':ltd9ng hi~u h,rc, hi~u qua; BQ
Cong Thuang da chu tri, ph6i hQ'Pvai cac co quan co lien quan bao cao va duqc
sg nh~t tri cua Ban can sg dang Chinh phu, Ban can sl,l'-dangB9 C6ng Thuang
da 02 IAntrinh, bao cao xin y kiSn B9 Chinh trj vS dinh huang hoan thi~n m6
hinh t6 chuc tuong duang tang C\lCcua Dy ban C':lnh tranh Qu6c gia (l~n thu
nh~t trinh ngay 23 thang 9 nam 2019 t':liTo trinh sB 10-TTr/BCSD, l~n.thu hai
trinh ngay 24 thang 7 nam 2020 t':li To trinh s6 12-TTr/BCSD kern thea DS an
thanh l~p Dy ban C':lnh tranh Qu6c gia).·

Ngay 04 thang 8 nam 2020, Van phong Trung uang Dang co C6ng van s6
12697;.CVNPTW gui Ban can S\I dang Chinh phu vS vi~c l~y y kiSn vS m6 hinh
tuang duong t6ng C\lCcua Dy ban C~nh tranh QuBc gia thu9c B9 C6ng Thuang
(kern theo To trinh B9 Chinh trj sB 12-TTrIBCSD ngay 24 thang 7 nam 2020
cua Ban can S\I dang B9 C6ng ThuOl}g).
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Ngay 02 thang 11 nam 2020, Ban can S1)' dang Chinh phu da co Cong van
s6 1695-CVIBCSDCP tra Uri Cong van s6 12697-CVNPTW cua Van phong
Trung irong Dang, thea do, Ban can S1)' dang Chinh phu thong nhat voi nQi dung
To trinh cua Ban can su dang BQCong Thirong (To trinh s6 12-TTrIBCSD ngay
24 thang 7 nam 2020).

Tai cac Ta trinh BQChinh tri neu tren, Ban can sir dang BQCong Thuong
da bao cao BQ Chinh tri vS dS xuftt mo hinh t6 chirc cua Uy ban Canh tranh
Quoc gia voi mot s6 nQi dung nhu sau:

1. CoosO'xiy dvng rno hinh ta clurc cua Uy ban Canh tranh QuBe gia

1.1. Chii truong, duirng IBi cua Dang va tinh e~p bach ciia v~n d~
canh tranh trong n~n kinh t~ th] trueng djnh hU'o-ngxa hQi chii nghia

Quan diSm, chu tnrong cua Dang vS vftn dS canh tranh duoc khang dinh
mC;lnhme tC;licac van ki~n cua Dang tC;liDC;lihQiDang toan qu6c XI. Theo do, ChiSn
lugc ph<ittriSn kinh tS 2011 - 2020 dugc D~i hQiXI thong qua da nhftn mC;lllh:

- VS quan diSm phat triSn: "T(;l0 moi truOng cc;mhtranh binh a&ng, minh
bq,ch. Phat tridn a6ng bQ, hoem chinh va ngay cang hi¢n aq,i cac foq,i thj
truOng."

- VS m\lc tieu ph<ittriSn va khau dQt pha: "Hoan thi¢n thd chi kinh d thi
truOng ajnh huimg xii hQi chit nghfa, tr9ng tam fa tq,o fcjp moi truOng cq,nh
tranh binh a&ng va cai cach hanh chinh."

Nghi quySt s6 11-NQ/TW vS hoan thi~n thS chS kinh tS thi truang dinh
huang xa hQi chu nghia tC;liHQi nghi Trung uong 5 khoa XII cling nh§n mC;lnh:
"Hoan thi¢n thd chi v~ cq,nh tranh; tang cuang tinh minh bq,ch v~ aQc quy~n nha
nuac. Xoa b6 cac ca chi can thi¢p hanh chinh tr1!Cnip, bao cap c~a Nha nuac
a6i vai doanh nghi¢p thuQc m9i thanh phdn kinh d."

Cling vai do, HiSn phap nam 2013 l~n d~u tien hiSn diM cC;lnhtranhla nSn
tang diSu chinh cac ho~t d9ng kinh doanh (DiSu 51 HiSn phap nam 2013). Nha
nuac xay d\ffig va hoan thi~n thS chS kinh tS, diSu tiSt nSn kinh tS tren co sa ton
tn;mg cac quy lu~tthi truang (DiSu 52 HiSn phap nam 2013).

Tren cac co sa ph an dch noi tren, thvc hi~n cac Nghi quySt cua Dang va
Nha nuac, vi~c th~rc thi Lu~tCC;lnhtranh (sua d6i) mQt cach d6ng bQ, kha thi, >.

vai vai tro la cong c\l quan ly nha nuac· thea phap lu~t trong nSn kinh tS thi .
truang dugc xac dinh la mQt trong cac nhi~m VI,l tr9ng tam cua BQCong Thuang
nh~m thS chS hoa cac chu truong, duang l6i, chinh sach cua Dang, Chinh phu
trong tinh hinh maio

Trong qua trinh xay dVng Lu~t CC;lnhtranh 2018, tren cO'sa y kiSn cua
Chinh phu va DC;libiSu QuBc hQi, Dang doan QuBc hQi da bao cao BQ Chinh tIi
vS cac d\l an Lu~t tC;liky h9P thu 5, QuBc hQi kh6a XIV trong do co dv an Lu~t
C~nh tranh vai vi~c quy dinh thanh l~p Uy ban CC;lnhtranh QuBc gia tr\lc thuQc
BQCong Thuang ngay trong Lu~t C~ tranh.
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1.2.CO'sir phap If

Luat Canh tranh 2018 dtroc Qu6c hQi khoa XIV thong qua tai ky hQP tlnr
05, ngay 12 thang 06 nam 2018. Theo do, Dy ban Canhtranh Qu6c gia duoc
dinh danh la co quan tnrc thuoc BQ Cong Thirong g6m Chu tich, Pho Chu tich
va cac Thanh vien Dy ban voi co c~u t6 chirc bao gom CO'quan diSu tra vu viec
canh tranh va cac dan vi chirc nang giup viec cho Dy ban. Chu tich Dy ban va
cac Thanh vien Dy ban do Thu tuong Chinh phil b6 nhiem, miSn nhiem. Truong
hop xu ly mQt vu viec han chS canh tranh cu thS, Chu tich Dy ban se thanh l~p
HQi d6ng xu ly vu viec han chS canh tranh gom cac thanh vien Dy ban.

Vi~c dinh danh Dy ban Canh tranh Quoc gia va CO'quan diSu tra vu viec
c~nh tranh trong Lu~t C~nh tranh 2018 d§: thS hi~n ySu t6 ho~t dQng dQc l~p
trong t6 t\mg c~nh·tranh cua cO'quan c~nh tranh; qua do giup cho cac quy dinh
vS trinh t\1',thu t\lC trong vi~c diSu tra xu ly V\l vi~c c~nh tranh r5 rang, rninh
b~ch va dam bao phu hqp vai cac cam kSt song phuang va da phuang rna Vi~t
Nam d§:va dang tharn gia dam phan, ky kSt.

2. ~~ xu at rno blnh t8 chu-c tll'O'ngdll'O'ng tAng Cl}CClla Uy ban C~nh
tranh Quoc gia

2.1. f)~c thiI clla Uy ban .C~nh tranh QdBc g1i'{(cO'quan hanh- chinh
ban tll' phap)

DiSu 46 cua Lu~t C~nh tranh 2018 quy dinh Dy ban C~nh tranh Qu6c gia
la cO'quan thuQc BQ Cong Thuang, th\1'chi~n chuc nang quan ly nha nuac vS
c~nh tranh; tiSn hann t6 t\lng c~nh tranh; kiSm soat t~p trung kinh tS; quySt dinh
vi~c miSn trir d6i vai thoa thu~n h~n chS c~nh tranh bi cc1m...

Vai quy dinh nhu tren, Dy ban C~nh tranh Qu6c gia la mQt cO'quan hanh
chinh ban tu phap, day la mQt mo hinh cO'quan d~c bi~t trong h~ th6ng ca· quan
hanh phap cua Vi~t Nam hi~n nay, cung luc th\fc hi~n ca chilc nang quan ly nha
nuac va chuc nang t6 t\lng, tai phan.

DS th\1'chi~n chuc nang tai phan mQt cach minh b~ch va cong b~ng, Lu~t
e~nh tranh 2018 cling quy dinh CO'quan diSu tra V\l vi~c c~nh tranh va HQi d6ng
xu ly V\l vi~c h~n chS c~nh tranh ho~t d9ng d9C l~p va chi tuan theo phap lu~t
trong qua trinh t6 tl;lngc~nh tranh.

Vai d~c thu la cO'quan hanh chinh ban tu phap, Dy ban e~nh tranh Qu6c
gia va CO'quan diSu tra v\l vi~c c~nh tranh c~n co vi thS t6 chuc tuang xUng,
dam bao dia vi phap ly huang tai hi~u h,rc, hi~u qua cua ho~t dQng quan ly nha
nuac va ho~t d<).ngt6 t\lng c~nh tranh.

2.2. Chuc nang, nhi~rn Vl}clla Uy ban C~nh tranh Quac gia

KS thira 'chuc nang, nhi~m V\l cua e\lC e~nh tranh va Bao v~ nguo:i tieu
dung va HQi d6ng C~nh tranh, dam bao nguyen t~c khong phat sinh them d~u
m6i t6 chuc, -Uy ban C~nh tranh Qu6c gia se th\1'chi~n cac chuc nang" nhi~m V\l:
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tham ~uu giup B9 tnrong B9 Cong Thuang thirc hien chirc nang quan ly nha
mroc ve canh tranh, bao v~ quyen 19i ngiroi tieu dung va quan ly hoat d9ng kinh
doanh thea phu~g thirc da cdp; ti~n hanh t& tung canh tranh; kiern soat t~p·
trung kinh te, quyet dinh viec miSn tnr d&ivoi thoa thuan han ch~ canh tranh bi
cdm... thea quy dinh ~lia phap luat. ....

2.3. Dy ban Canh tranh Quac gia dap ung cac tieu chi thanh l~p tAng
CI}.C theo quy djnh .

Uy ban Canh tranh Quoc gia dap irng d~y dli cac tieu chi d~ thanh l~p t6ng
C\lCthea quy dinh tai Nghi dinh s&101I2020/Nf)-CP ngay 28 thang 8 nam 2020
cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s&diSu cua Nghi dinh s& 123/2016/NI)-CP
ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chilc nang, nhi~m V\l,quySn
hc;tnva co cdUt6 chilc cua b9, ca quan ngang b9:

a. D6i tU(Jngquiin If nha nuac vJ chuyen nganh, Ifnh v¥'c lan, phuc tc;tp,
quan tr(Jngil6i vai phat tridn kinh ti -XQ h6i

Hi~n nay, B9 Cong Thuong (C\lC Cc;tnhtranh va Bao v~ nguai tieu dung)
dang cung luc tri~n khai th\Ic thi 02 lu~t chuyen nganh (Lu~t Cc;tnhtranh, Lu~t
Bao v~ quySn IQ'inguai tieu dung), d6ng thai t6 chilc thlJc hi~n cac van ban
phap lu~t quy dinh vS quan ly hoc;ttd9ng kinh doanh thea phuang thilc da c~p.

D&i tuqng quan ly, ap d\lng cua cac·linh V\fCneu tren r~t r9ng, hao trum
toan b9 cac doanh nghi~p sfm xu~t, cung lIng, dich V\l trong cac nganh, lInh V\fC
trong nSn kinh tS... ; nguai tieu dung, t6 chilc, ca nhan kinh doanh hang hoa,
dich V\l co lien quan d~n hoc;ttd9ng bao v~ quySn IQ'icua hon 90 tri~u nguai tieu
dung Vi~t Nam.

h. Lfnh v¥'cquiin If tgp trung, th6ng nhdt a Trung uang

Theo quy dinh cua Lu~t Cc;tnhtranh 2018, cac.hO(;ltd9ng qufm ly nha nuac
trong linh Vl,ICc(;lnhtranh khong thlJc hi~n vi~c phan c~p dia phuong. Uy ban
C(;lnh tranh Qu&c gia duQ'c giao th\fc hi~n cac nhi~m V\l qmln ly nha nuac
chuyen nganh C(;lnhtranh nhu: th~m dinh vS t~p trung kinh tS, ki~m soat doanh
nghi~p hO(;ltd9ng trong linh VlJCd<)cquySn nha nuac ... va th\fc hi~n nhi~m V\lt&.
t\lng C(;lnhtranh bao g6m diSu tra, xu ly hanh vi c(;lnhtranh khong lanh m(;lnh; .'.
thoa thu~n h(;lnchS C(;lnhtranh, lc;tmd\lng vi tri d9c quySn va vi tri th&ng liOOthi -.
truang va hanh vi t~p trung kinh tS bi c~m. ' .

c. DU(Jcphdn cdp, uy quyJn cua B6 truang tld quyit tltnh cac vein tlJ '
thu6cphc;tmvi quemIf nha nuac vJ chuyen nganh, lfnh VlfC

B<)Cong Thuang tiSp t\lC th\IC hi~n vi~c phan c~p, uy quySn nhi~m V\l
quan ly nha nuac vai lInh V\fCC(;lnhtranh, bao v~ quySn lqi nguai tieu dung va
quan ly hO(;lt.d9ng kinh doanh thea phuang thilc da c~p cho Uy ban C(;lnhtranh
Qu&cgia.
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3. K~t hqp xay dung Uy ban Canh tranh Quae gia trong qua trinh
xay dung dl}'thao Nghj djnh thay th~ Ngh] djnh sa 98/2017IND-CP

Luat Canh tranh da co hieu hrc kS tir ngay 1 thang 7 nam 2019. Tir do dSn
nay, do chua thanh l~p duoc Uy ban Canh tranh Quoc gia nen cong tac thirc thi
phap lu~t canh tranh chua duoc triSn khai d~y du, hieu qua, tao khoang trong
phap ly va mfit cong cu dS bao v~ quyen loi chinh dang cua cac doanh nghiep
trong va ngoai mroc.

Ngay 25 thang 6 nam 2021, Lanh dao BQCong Thirong da tham du hop
va bao cao BQChinh tri vSvfindSmf hinh t6 chirc cua Uy ban Canh tranh Quoc
gia, thea tinh th~n chi dao tai cuoc hop (chua co van ban chi dao), vfin dS mo
hinh t6 chuc cua Uy ban C~nh tranh Qu6c gia dugc bao cao trong qua trinh xay
dgng Nghi dinh thay thS Nghi dinh s6 98/2017 /NB-CP ngay 18 thang 8 nam
2017 cua Chinhphu quy dinh chuc nang, nhi~m·v\l,quySnh~n va co cfiut6 chuc
cua BQCong Thuang.

Thgc hi~n chi d~o cua BQChinh trt, trong qua trinh xay dVngDv thao
Nghi dinh thay thS Nghi dinh sB 98/2017/NB-CP (sau day g<;>iHit la Dv thao
Nghi dinh), BQCong Thuong da nghien cUu, dauh gia, s~p xSp co cfiu/t6 chuc
phu hgp tinh hinh thgc tS va dua cac nQidung quy dinh vS Uy ban C~nh tranh
Qu6c gia vao dVthao Nghi dinh, C\lthSnhu sau:

- VS t6 chuc: t~i DiSu 3 dg thao Nghi dinh, Uy ban C~nh tranh Qu&cgia
dugc quy dinh thay thS cho C\lCC~nh tranh va Bao v~ nguai tieu dung (thanh
l~p trenco sa hgp nhfit, sap nh~p 03 co quan).

- VS chuc nang, nhi~mV\l:t~i DiSu 3 dv thao Nghi dinh da quy dinh "B(J
C6ng Thuang trinh Thu tuang Chinh phu Quyit ajnh quy ajnh chuc nang, nhi¢m
v¥, quy~n hc;zr(vilcO'cdu t6 chuc cua Uy ban Cc;mhtranh Qu6c gia ".

Tren co sa tiSp thu y kiSn cac bQ,ngc\nh,BQCong Thuang da co Cong
van sB7406IBCT-TCCB ngay 22 thang 01 nam 2021 dSnghi BQTu phap thftm
dinh dv thao Nghi dinh.

Ngay 31 thang 12 nam 2021, BQTu phap da co Bao cao Th~m dinh s6
266IBCTD-BTP yai dg thao Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chue nang,'
nhi~m VI), quySn h~ va co cfiu t6 chilc cua BQCong Thuang vai'nQi dung v@
Uy ban C~nh tranh QuBe gia nhu sau "dugc sv d6ng,y cua Ban can sv;dang
Chinh phu, ,Ban can sv dang BQCon~ Thuong da .02 Ian bao c~o xin y ~en BQ
Chillh tri ve mo hinh tuong duang tong C\lCcua Uy ban C~nh tranh Quoc gia.
Tuy nhien, dSn nay BQChinh tri chua co y ki@ndBivai vfin dS nay. Do d6, dS
bfw dam c6.d~y du co sa cho vi~c thanh l~pUy ban C~nh tranh Qu6c gia, BQTu
phap dSnghi co quan chu tri so~nthao tiSp t\lCbao cao xin y kiSnBQChinh tri".

. .



· ~'.Ki~n ngh]

'. Quan triet tinh th~n chi dao tai Nghi quyet sa 18-N~/TW,·trong qua trinh
xay dung, bao cao BQ Chinh tri vS rna hinh 16 chirc cua -Uy ban Canh tranh
Quoc gia, BQ Cong Thuong da tirng buoc hoan thien DS an thanh lap Uy ban
Canh tranh Quoc gia huang toi xay dung t6 chirc, bQmay tinh gon, khong tang
bien c~S .!rong t6ng sa bien chS ella BQ Cong Thuong, dam bao hieu lire, hieu
qua cua heat dQng quan ly nha mroc, .

Tren cosa y kiSn tham dinh cua BQ Tu phap, Ban can S\T dang BQ.Cong
Thuong kinh bao cao va xin chi dao cua BQChinh triovS rna hinh t6 chirc cua Uy
ban Canh tranh Quoc gia dS BQ Cong Thuong sam hoan thien dir thao Nghi dinh
thay thS Nghi dinh s6 98/20 171ND-CP, trinh Chinh phu xern xet, ban hanh.r.

Nai nhan:
- Nhutren,· .
- Cac dAngchi Thanh vien BCSDCP,
- Van phOngTrung uang Dang,
- Van phong Tang Bi thu,
- Ban Can S\l dang BQNQiV\l,
- VPCP: Trg If Ug cP, V\l TCCV, '
- Thanh vien BCSD BQCong Thuong, .;
- LUll: VPBCSD, CT. .

...-



BAN cHAp HANH TRUNG VONG DANG CONG SAN VI~T NAM
BANCAN Sl/ DANG BO CONG TRUONG

Ha N(3i,ngay02Jthang q nam 2019*
S5 AD -TTr/BCSD

TO TRINH
Xin y ki~n BQ Chinh tr] v~ vi~e thanh I~p Uy ban Canh tranh

Qu6e gia la don vi nrong diroug tang Cl.,le

Kinh gin: BQChinh tri

Luat Canh tranh s5 23/20 18/QH14 duoc Quoc hQi khoa XIV thong qua tai
phien hop ngay 12 thang 6 nam 2018, ky hQPthir V, co hieu lire thi hanh tv ngay
01 thang 7 nam 2019 (sau day goi la Luat Canh tranh 2018). Tai Di~u 46 Luat
Canh tranh 2018 dil quy dinh giao Chinh phu quy dinh chi tiet nhiem vu, quyen
han va co c~u t6 chirc cua Uy ban Canh tranh Quoc gia .

. D~ co co sa ,ban hanh Nghi dinh quy dinh chi ti~t nhiem vu, quyen han va .
co cau t6 chirc cua Uy ban Canh tranh Quoc gia thea quy dinh cua Luat Canh
tranh 2018, thuc hien Nghi quyet s5 18-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 cua
HQi nghi Trung uang 6 khoa XII mQt s5 vein d~ v~ ti~p t1,lCd6i mai, s~p x~p t6
chuc bQmay cua h~ th5ng chinh tri tinh gQn, hOq_tdQng hi~u l1,Ic,hi~u qua; BQ
Cong Thuang dil chu tri, ph5i hQ'pvai cac co quan co lien quan bao cao Ban
Can S1,Idang Chinh phu vS vi~c xin y ki~n BQ Chinh tri v~ thanh l~p Uy ban
Cq_nhtranh Qu5c gia 1a dan vi tuang duang t6ng C\lC(Cong van s5 5005/BCT-
CT ngay 15 thang 7 nam 2019).

Tren co sa y ki~n cua cac Thanh vien Ban Can S1,Idang Chinh phu, BQ
Cong Thuong dil nghien cUu, ti€p thu, giai trinh cac y ki€n cua Thanh vien Ban
Can S1,Idang Chinh phu v~ vi~c xin y ki€n BQ Chinh tri thanh l~p Uy ban C?<nh
tranh Qu5c gia la dan vi wang duang t6ng C\lC(Cong van s5 64891BCT-CT
ngay 03 thang 9 nam 2019).

Ngay 16 thang 9 nam 2019, Bi thu Ban Can S1,Idang Chinh phil, Thu
tuang Chinh phu chi dq_o"giao B(3 truCmgB(3C6ng l'huong, Bi thu Ban can Sl/

dang B(3C6ng Thuang leY Bao cao xin y kdn B(3Chinh tri v~ vi¢c thcmh 14p Uy
ban Cq.nh tranh Qu6c gia" (tq_iCong van s5 8334/VPCP- TCCV).

Thl,Ic hi~n chi d~o cua Bi thu Ban Can S1,Idang Chinh Phu, Ban Can Sl,I
dang BQCong Thuang kinh bao cao nhu sau:

I. CO' sa thanh l~p Uy ban C~nh tranh Qu6e gia

1. Chll trU'O'ng, dU'frng 16i ella Dang, b6i eanh kinh t~ xa hQi va tlnh
e~p bach eua van d~ e~nh tranh trong n~n kinh t~ th! trU'crng d!nh hu'o'ng xa
hQi ehll nghia



Tu Dai hoi dai biSu toan quoc lin tlnr VIII cua Dang, Bao cao cua Ban,
Chap hanh Trung uong Dang kh6a VII da neu r6:

V~ hoan thien co ch~ thi tnrong theo dinh huang xa hoi chu nghTa, d6i
moi cac cong cu quan ly vimo cua Nha mroc thong qua "Tiip tuc hoan thien va
ma them nhdu loai hinh thi truong hang hod va dich vu, voi si: tham gia binh
dAng cua cdc thanh.phdn kinh d. Nghien ciru ban hanli ludt bao dam canh tranh
va !dim soat d9C quyen trong kinh doanh, chong canh tranh khong lanh manh
va chong han chi thuong mai ... ",

Bao cao cua Ban Chap hanh Trung irong Dang khoa IX ngay 10 thang 4
nam 2006 da d~ ra phuang huang, nhi~m Vl,l phat triSn kinh t~ - xa hQi 5 nam
2006 - 2010: ""Phat triSn thi truemg hang hoa, dich Vl,l theo huang d§.ymc:tnht\I
do hoa thuang mc:tiva diu tu phil hgp vo-i cac cam k~t song phuang, da phuung
cua nuac ta va theo thong 1~qu6c t~; tc:tobuo-c phat triSn rno-i, nhanh va toan
di~n thi truemg dich Vl,l;thuc ddy cq.nh tranh, !dim soat d9C quyJn, bao v~ l(J'iich
nguai tieu dung ..." va nh~n mc:tnh"Nha nuo'c !dim soat chqt che a(3cqu.v~nva
tq.o moi truang thugn l(J'icho cac doanh nghi?p thu9C m9i themh ph611kinh Ii
tham.gia va cq.nh tranh binh dAng tren thi truang dich v~".

Quan diSm, chu truang clla Dang v~ v~n d@cc:tnhtranh ti~p tl,lc dugc
kh~ng dinh mc:tnhme tc:ticac van ki~n clla Dang tc:tiDc:tihQi Dang toan qu6c XI.
Theo d6, Chi~n lugc phat triSn kinh t~ 2011 - 2020 dugc Dc:tihQi XI thong qua
da nh~n mc:tnh:

_ V@quan diSm phat tri@n:"Tq.o moi truang cq.nh tranh binh dAng, minh
bq.ch. Phat triin d6ng b9, hoan chinh va ngay cang hi?n dq.i cac loq.i thi
truang. "

_VS ml,lc tieu phat triSn va khau dQt pha: "Hoan thi?n thi chi kinh ti thi
truong dinh huong xii h9i chu nghza, tr9ng tam la tq.o 19p moi truong cq.nh
tranh binh dling va cai cach hanh chinh."

Nghi quy~t s6 11-NQ/TW vS hoan thi~n thS ch~ kinh t~ thi trucmg dinh
huo-ng xa hQi chu nghla tc:tiHQi nghi Trung uang 5 kh6a XII cling nh~n mc:tnh:
"Hoan thi?n thi chi vJ cq.nh tranh; tcmg cuang tinh minh bq.chv~d(3cquy~n nha
nuac. Xoa b6 cac co chi can thi?p hanh chinh trlfc tzip, bao cap c~laNha nuac
d6i vai doanh nghi?p thu9C m9i thanh ph6n kinh d."

Cling vai d6, Hi~n phap nam 2013 lin diu tien hi~n dinh cc:tnhtranh la n@
tang di~u chinh cac hoc:ttdQng kinh doanh (Di@u51 Hi~n phap nam 2013). Nh'
nuac xay d\Il1gva hoan thi~n thS ch~ kinh t~, diSu ti~t n@nkinh t~ tren cO' sa to
trQng cac quy lu~t thi truemg (Di~u 52 HiSn phap nam 2013).

Tren cac cO' sa phan tich n6i tren, th\Ic hi~n cac Nghi quy~t cua Dang v'
Nha nuac, vi~c th\Ic thi Lu~t Cc:tnhtranh (sua d6i) mQt cach d6ng bQ, kha thi
v6i vai tro la cong Cl,lquan ly nha nuo-c theo phap Iu?t trong nSn kinh t~ th:
truang dugc xac dinh la mQt trong cac nhi~m Vl,ltrQng tam CllaBQCong Thuan
nh~rn thS ch~ h6a cac chu truang, duemg 16i, chinh sach cua Dang, Chinh ph"
trong tinh hinh maio

,.>
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2. CO' sa thirc ti~n thanh l~p Dy ban Canh tranh Quae gia

Th1JCti~n 12 nam th1JCthi Luat Canh tranh 2004 voi mo hinh hai co
quan canh tranh doc lap da boc 1Qnhimg han che, b~t cap va khong dap ling
dircc vS nhu c&uthuc ti~n vS mo hinh, t6 chtrc.

Mo hinh hai co quan canh tranh cling voi cac quy dinh chua hQ'Ply trong
t6 tung canh tranh d~n dSn keo dai qua trinh giai quyet vu viec canh tranh,
nguon 19c bi phan tan khiSn viec giai quyet vu viec canh tranh chua duoc tap
trung, ket qua giai quyet vu viec luon di sau di~n biSn cua thi truong va chua th~
hien vai tro can thiep kip thai cua Nha mroc dS kh~c phuc nhirng khiSm khuyet
cua thi tnrong ...

Tren tinh th&n nh~t thS h6a mo hinh mQt co quan c<;1nhtranh nh~l11dam
bao tinh kSt n6i, lien tl,lCva thong su6t trong qua trinh di~u tra, XL!'ly cac hanh vi
phan C<;1nh-tranh, kh~c phl,lc duQ'cnhiIng h<;1nchS Clla 1110 h1nh hai cO'quan qmh
tranh, t(;10di~u ki~n thu~n lQ'ihon cho cac ChllthS, cac ca nhan, t6 ch{!'ckhi tham
gia van cac V\l vi~c C(;1nhtranh ho~c tham gia vio qua trinh t6 tl,lng c(;1nhtranh,
phuong an thil11h I~p Uy ban C(lnh tranh Quac gia trllc thurc Br C8ng
Thrr()'ng tren c()' sit hl/p nhiit, ta ck{£c h}i hai c()' quan c(lnh tranh: Cl}c C(lnh
_tranh va Bao Vf nguifi tieu dung va Hri dang C(lnh tranh (bao gam Van
_phong H9i dang _9f/}l11_ trflflh) dU(lt;Ilia c/uln La phu()'ng an tai uu.

Trong qua trinh xay dvng Lu~t C<;1nhtranh 20 IS, tren co so y ki~n clla
Chinh phll va D<;1ibiSu Qu6c hQi, Dang doan Qu6c hQi aa bao cao BQ Chinh trj
v~ cac dv an Lu~t t(;1iky h9P thu 5, Qu6c hQi kh6a XIV trong d6 c6 dv an Lu~t
C<;1nhtranh voi vi~c quy dinh thanh l~p -Oyban C<;1nhtranh Qu6c gia trl,l'cthuQc
BQCong Thuong ngay trong Lu~t C<;1nhtranh.

Ngay 12 thang 6 nam 20 IS, Qu6c hQi da chinh th{rc thong qua Lu~t
C(;1nhtranh s6 23/201S/QH14. Theo quy dinh t<;1iDi~u 46 Lu~t C(;1nhtran112018,
-Oyban C(;lnhtranh Qu6c gia la co quan thuQc BQCong Thuong voi vai tro la co
quan don nh~t tharn rnuu giup BQ truang BQ Cong Thuong th1Jchi~n chuc nang
quan ly nha nuoc vS C(;1nhtranh va thl,TCthi t6 tl,lng c<;1nhtranh, di~u tra, xu ly vl,l
vi~c C<;1nhtranh thea quy dinh CllaLu~t.

II. f)~ xufit rna hlnh t6 chrrc cua Dy ban C~nh tranh Quac gia tU'O'ng
duO'ngt6ngc\lc _

1. f)~c thu cua Dy ban C~nh tranh Quac gia (la co' quan ban tll' phap)

Di~u 46 clla Lu~t C(;lllhtranh 20 IS: "Uy ban Cc;mhtranh Qu6c gia la co'
quan thu(JcB(J C6ng Thuong,., tham muu giup B(J trwyng B(J C6ng InU'ong th¥'c
hi¢n chuc nang quan Ij nha nuO'c vi Cfl11htranh ..,ti~n !tanh ta tfmg Cfmh
tranh; kidm soat t(lp trung kinh d; quyit atnh vi¢c miln tru a6i vai thoa thu¢n
hgn chi cgnh tranh bj cdm; giai quyit khiiu ngi quyit ajnh xu' If; v¥ vi¢c cgnh
tranh va cac nhi¢m v¥ khac thea quy ainh cua Lu4t nay va quy ainh cua Lu¢it
khac co lien quan .... "

Voi quy dinh nhu tren, -Oyban C(;lilhtranh Qubc gia la mQt cO'quan hanh
chinh ban tu phap, day la rnQtmo hinh cO'quan d~c bi~t trong h~ th6ng co quan

...,
__)



hanh phap cua Viet Nam hien nay, cling luc thuc hien ca. .chirc nang quan 1ynha]
nuoc va chirc nang t6 tung, tai phan. Cu th~ nhu sau:

a) Chuc nang quan If;nha nutic
Uy ban C?J1htranh Quoc gia co chirc nang tham muu, giup BQ tnrong BQ

Cong Thuang xay dung, triSn khai chinh sach, dinh huang v~ canh tranh trong
tong thS chinh sach kinh t~-xa:hoi. Uy ban Canh tranh Quoc gia thuc hi¢n nhiem
vu quan 1ynha mroc v~ canh tranh, cu thS nhu sau:

- Chu tri hoac tham gia xay dung van ban quy pham phap luat v~ canh
tranh; t6 chirc thuc hien cac van ban quy pham phap luat v~ canh tranh; tuyen
truyen, pho bi~n phap luat, huong d~n chuyen mon, nghiep vu v~ canh tranh;

- Th~m dinh h6 So' tap trung kinh t~ va quy~t dinh vi¢c t~p trung kinh t&;

- Thl,l 1y h6 So' d~ nghi huang mi~n tru d6i vai thoa thu~n h9-nch~ C9-nh
tranh bi d.m va quy~t dinh huang mi~n tru d6i v6i thoa thu~n 1Wnch~ qmh
tranh bi c~m; ba:ibo quy~t dinh huang mi~n tru d6i v6i th6a thu~n h9-neh~ e9-nh
tranh bi c~m;

- Xay dl,Ingva qmin 1yh~ th6ng thong tin v~ doanh nghi~p co vi tri th6ng
lInh thi truong, cac doanh nghi~p dQc quy~n lam cO'sO'cho vi~c quan 1y ngimh
va d~XlJ~tchinh sach quan 1yngaI1,h,lInh Vl,ICC9-nhtranh;

- Thl,Ichi~n giai quy~t cac thu t1,1Chanh chinh trong llnh Vl,ICC;:PIDtranh;

- Thl,Ic hi~n nhi~m Vl,lthanh tra, kiSm tra, xu 1yvi ph9-mhimh ehinh thea
th~m quy~n duQ'cgiao;

- Thl,Ichi~n h09-tdQng hQ'Ptac qu6c t~ trong lInh Vl,ICC9-nhtranh ...

b) Chuc nang t6 tl:mgc{;mhtranh (tai phim)

Lu~t C9-nhtranh 2018 da:quy dinh t6 tl,lng C9-nhtranh, trongdo, quy din1
C1,1thS quy trinh di~u tra, xu 1y V\l vi~c C9-nhtranh. US ti~n hanh h09-toQng t~
tl,lngc9-nhtranh, Uy ban C9-nhtranh Qu6c gia thl,Ichi~n cac chtl'c nang:

- Ti~p nh~n, th1,1lyh6 So' khi~u lwi V1,1vi~c C9-00tranh;

- f)i~u tra v1,1vi~c c;:pilitraoo; bao cao di~u tra vl,lvi~c C9-nhtranh;

- ChuySn h6 So' v1,1vi~c C9-00traoo trong trucmg hQ'ppha! hi~n hanh vic'
d&uhi~u cua tQiph;:pnthea quy dinh cua phap 1u~t;

- Xu 1yV\l vi~c C9-nhtranh thea quy dinh cua phap 1u~t;

- Thl,l1y khi~u n9-iquy~t dinh xu 1yV\l vi~c C9-nhtranh;

- Giai quy~t khi~u n9-iquy~t dinh xu' 1yV1,1vi~c c?J1htranh thea quy din!
cua phap 1u~t;

- Tham gia t6 t1,1nghanh chinh thea quy dinh cua phap lu~t C9-nhtranh v'
phap 1u~tt6 t1,1nghanh chinh;

- Thl,Ic hi~n cac nhi~m Vl,lkhac v~ t6 t1,1ngC9-nhtranh thea quy oinh ell
phap lu~t.



I'

Ngoai ra, dS dam bao tinh minh bach, thirc hien chirc nang t6 tung, tai
phan, Luat Canh tranh 2018 da dua ra cac quy dinh dam bao tinh doc lap cua
cac bQmay giup viec, true thuoc Uy ban Canh tranh Quoc gia C1,1thS nhu sau:

- Tinh doc lap cua CO' quan cti~utra v1,1viec canh tranh trong t6 tung canh
tranh:

Khoan 1 Bi~u 46 Luat Canh tranh 2018 quy dinh CO'quan di~u tra v1,1viec
canh tranh la bQ may giup viec cua Uy ban Canh tranh Quoc gia. Trong qua
trinh ti~n hanh di~u tra v1,1viec canh tranh, CO' quan dl~u tra vu viec canh tranh
co quyen:

+ Thu thap, tiep nhan thong tin nh~m phi! hien hanh vi co d~u hieu vi
pham phap luat v~ canh tranh;

+ T6 chirc di~u tra vu viec canh tranh: Quyet dinh di~u tra vu vice canh
., '1 ' I

tranh tren co sa chap thuan cua Chu tich Uy ban C?-nh tranh Quoc gia; Quyet
dinh phan cong di~u tra vien v1,1vi~c c?-nh tranh; QuySt dinh thay dbi di~u tra
vien; Quyst dinh trung e~u giam dinh; QuySt dinh tri~u t~p nguai liuTI chtmg;
QuySt dinh gia h?-ndi~u tra ...

+ Yeu c~u cO'quan, t6 chuc, ca nhan cung c~p tai li~u, thong tin, d6 v~t va
giai trinh lien quan dSn nQi dung Vl,l vi~c",;

'+~KiSn nghi ap -d1,1ng,thay d6i, huy b6 bi~n phap ngar{ ch~n va baD dam
xu 1;' vi phSlmhanh chinh trong qua trinh di~u tra, xu 1;'Vl,l vi~c c?-nhtranh,

- Tinh dQc l~p cua HQi d6ng xu 1;' V1,1vi~c h?-n ch~ c?-nh tranh trong t6
t1,1ngc?-nhtranh:

Khoan 1 Bi~u 60 Lu~t C?-nhtranh 2018 quy dinh "HQi d6ng XLi' 1;'V\1vi~c
h?-n chS c?-nh tranh do Chu tich Uy ban C?-nh tranh Qu6c gia quySt dinh thanh
l~p dS xu 1;' v1,1vi~c h?-n chS c?-nhtranh Cl,lthS, H¢i d6ng xu f)) V1:l vi?c h(;mchi
cgnh tranh hOflt arng arc l{ip va chi tuan thea pluip lu{it."

Vai quy dinh nhu v~y, dS dam bao tinh dQc l~p trong vi~c th1JChi~n ho?-t
dQng t6 tvng c?-nh tranh, Uy ban C?-nh tranh Qu6e gia va CO' quan di~u tra v\1
vi~c e?-nhtranh ck co vi tri mo hinh t6 chuc tuong xung, dam bao dia vi phap
1;', cO' chS t6 chuc, v~n hanh tuang thich huang tai hi~u l\1'c,hi~u qua clla ho?-t
dQng quan 1;'nha nuac va ho?-tdQng t6 tl}ng c?-nhtranh,

2. Chu'e nang, nhi~m vl].khae eua -Oy ban C~nh tranh QuAe gia

M6i quan h~ ch~t che gifra chinh sach c?-nh tranh va bao v~ quy~n 19i
nguai tieu dung dugc ghi nh~n t?-i Bi~u 6 Lu~t C?-nh tranh 20 18 v~ m\1c tieu
chinh sach cua Nha nuac v~ e?-nh tranh 1a "Tang cucmg kha nang tiip c¢n thi
trw3ng, nang cao hi¢u qua kinh ti, phuc l(Ji xli h¢i va bao v¢ quydn lp'i ngu'cii
tieu dung" va "Tgo didu ki¢n ad xli hpi, nguai tieu dung thaJ11gia qua trinh
giam sat vi¢c th1fc hi¢n phap lu(lt v~ cgnh tranh".

Vi~c giao them chuc nang quan 1;' nha nuac v§ bao v~ quy§n 1Q'inguai
tieu dung va quan 1;' ho?-t dQng kinh doanh thea phuong thuc da e~p cho Uy ban
C?-nh tranh Qu6c gia vua dam bao tinh kS thua cac chtl'C nang, nhl~m V1,1BQ
Cong ThuO'ng da giao eho C1,1CC?-nhtranh va Bao v~ nguai tieu dung, VLradam
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bao nguyen t~c mot don vi thuc hien nhi~u chirc nang, nhiem vu thea Nghj
quyet s6 39-NQ/TW ngay 17 thang 4 nam 2015 cua BQ Chinh tri v~ tinh gian
bien ch~ va cc cau lai dQi ngii can bQ, cong chirc, vien chirc va Nghj ql1y~t sA
18-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 HQi nghi Lin thir 6 Ban Chap hanh
Trung uong Khoa XII v~ mot s6 v~n d~ tiep tuc d6i moi, sap x~p t6 chirc bQmay
cua h~ thong chinh tri tinh gon, heat dong hieu luc, hieu qua.

3. Kh6 khan, vmrng mac khi ta chirc Uy ban Canh tranh Quoc gia
theo rno hinh c~p ClJ.Cnhtr hi~n nay

BQ Cong Thuong da triSn khai tong k~t heat dong quan ly d6i vo: llnh
VlJCcanh tranh, bao v~ quyen 19i nguai tieu dung va ho~t dQng kinh doanh theo
phuO'ng thuc da c~p. Theo do, d6i v6'i m6i 11nhVlJCd~u rut ra nh?n dinh, oanh
gia v~ nhfrng kho khan, h~n ch~ v~ v~n d~ mo h1nh, t6 ehLree~n dugc kh5c plwc
dS hu6'ng t6'i hi~u qua cua hO<;1tdQng quim lY·

Nguyen t~c hang d~u d6i v6'i cO'quan c~ tranh la ck vi th~ du m9-11hva
tinh dQc l?p trong t6 chuc va ho~t dQng, khong chiu SlJ can thi~p ho~c chi ph6i
nao va chi ho~t dQng theo phap lu?t nh~m dam bao di~u tra, xu ly mQt cach cong
b~ng, khach quan, bao v~ moi truong c~nh tranh lanh m~nh.

Do do, n~u xay dlJng Uy ban C~nh tranh Qu6c gia tuO'ng duO'ng e~p qlC
keo thea d6 la nhfrng kh61rnan v~ vi~c t6 chue bQmay, nhan SlJ,b6 tri kinh phi
h9-nch~ se khong t~o ra cO'ch~ chu dQng, dQc l?p trong vi~c t6 chuc cong vi~c,
b6 tri ngu6n llJc cho ho~t dQng cua cO'quan C9-nhtranh.

4. Thanh l~p Uy ban C~nh tranh Qu6c gia tU'O'ngdlfcmg tang cl}Cdap
ung cac quy dinh hi~n hanh v~ ta chu:c bQ rnay

(1) Uy ban Cflnh tranh QuBe gia co dBi tU'(j'ng qUc111 Iy nhd nu'o'c vJ
ehuyen ngimh, ITnlt v~e 16'n,ph{re tflP, quan tr(jng dBi voi phdt triin kinh ti -
xii hri

Uy ban C9-nhtranh Qu6e gia cung luc triSn khai thl'yethi 02 lu~t chuyen
nganh (Lu~t C~nh tranh, Lu?t Bao v~ quy~n 19i nguai tieu dung) va d.c van ban
phap lu?.! quy dinh v~ quan ly ho~t dQng kinh doanh thea phuong thuc oa c~p.
D6i tugng quan ly, ap d\lng cua cac lu~t neu tren r~t rQng: doanh nghi~p san
xu~t, cung ling san ph~m, dich V\l cong kh, doanh nghi~p h09-tdQng trong d.c
nganh, 11nhVlJCthuQc dQc quy~n nha nu6'c, dO'llvi S1,Inghi~p con~ l~p va doanh
nghi~p nu6'c ngoai ho~t dQng tc;tiVi~t Nam; hi~p hQi nganh, nghe h09-tdQng tc;ti
Vi~t Nam; nguai tieu dung, t6 chuc, ea nhan kinh doanh hang hoa, dieh Vl,l, t6
chue ca nhan co lien quan d~n hoc;ttdQng bao v~ quy~n Igi cua hun 90 tri~u
nguai tieu dung Vi~t Nam ...

Do do, co thS th~y linh vlJe quan ly v~ q.nh tranh, bao v¢ quy~n lqi ngubi
tieu dung va quan ly ho~t dQng kinh doanh thea phuO'ng thu'c da c~p la nhu'ng
11nhVlJC16'n,phuc t~p va quan trQng, anh huemg 16'nt6'i SlJphM triSn kinh t~-xa
hQi.

Ben c~nh do, ngay 22 thang 01 nam 2019, Ban Bi thu Trung uong Bang
da ban hanh Chi thi s6 30-CT/TW v~ vi~c tang cuang SlJ lanh d9-ocua Dang va
trach nhi~m quan ly cua Nha nu6'c d6i v6'i cong tac bao v~ quy~n 19i eua nguai
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· tieu dung. Trong Chi thi neu tren, Ban Bi thir chi ra nhieu y~u kern, han ch~ cua
cong tac nay trong thoi gian qua va co nhi~u yeu c~u cu th~ trong viec tang
cuong "trach nhiem quan If; cua Nha nuoc ", trong do co viec hoan thien h~
thong co quan quan 1ynha nuoc v~ bao v~ quyen loi nguoi tieu dung nhu:

- Hoan thien co che, chinh sach huy dong cac nguon 11.1c,nang cao nang
lice thuc thi cua cdc CO' quan quan If; nha nuac va cac hQi bao v~ quyen loi
nguoi tieu dung.

_Kien toan h¢ thong cac co quan quan If; nha nucc v~ bao v~ CrU},Jn /</1
nguoi tieu dung tit Trung uong d~n dia phuong phu hop voi tinh th~n Nghi
quy~t s6 18-NQ/TW, ngay 25110/2017 cua Ban Ch~p hanh Trung uung 1<.h6aXII
v~ mQt s6 v~n d~ v~ ti~p t\lCd6i mai, s~p x~p t6 chuc bQmay cua h~ th6ng chinh
tri tinh gQnhO';1-tdQng hi~u h;rc,hi~u qua. Kh~c ph\lc ngay "khoang tr6ng" trong
qmln ly nha nuac v~ bao v~ quy~n lqi nguo'i tieu dung a t~t ca cac c~p, cac
nganh, cac dja phuung.

(2) Uy ban C(lnh tranh Quac gia la C(/ quan chuyen ng{l1lh, linh v¥'c
quiinly tijp trung, thang nhat 0' Trung u'o"l1g

Vai nhung ch~ dinh C\l thS cua Lu~t C';1-nhtranh 2004 hay Lu~t C';1-nhtranh
2018 thi CO' ban cac h09t Qr;mgquan If; nha nucYc trong lTnhV\]"Cc';1-nhtranh thvc

~hi~n t~p trung, th6ng nh~t a Trung uang.
D~c bi~t nhung nhi~m V\lquan ly nha nuac mang t1nh ch~t chuyen nganh

nhu vi~c: th~m dinh, quy~t dinh huang mi§n tru d6i vai thoa thu~n h';1-nch~ c';1-nh
tranh bi c~m; th~m dinh, quy~t dinh v~ vi~c t~p trung kinh t~; kiSm soat doanh
nghi~p hO';1-tdQng trong lInh yVC dQc quy~n nha nuac ... duqc giao cho Uy ban
C';1-nhtranh Qu6c gia th\1"chi~n.

Ben C';1-nhd6, vi~c th\1"cthi t6 t\}ng c';1-nhtranh cung duqc giao cho (Jy ban
CC;lnhtranh Qu6c gia t6 chuc, triSn khai, th\1"chi~n theo quy dinh cua phap lu~t.

(3) Uy ban C(lnh tranh Quac gia tr¥,c thu9C B9 Cong Thuo'ng tlu'(fc
phiin cap, uy quy~n cua B9 truifng tlJ quyit tlinh cac van d~ thu9C ph(lm vi
quiin Iy nita nuO'c

Khoan 2 Di~u 46 Lu~t C';1-nhtranh 2018 quy djnh "2. Uy ban Cgnh tranh
Qu6c gia co nhi?m v~) quy~n h9n sau day:

a) Tham muu giup B¢ truong B¢ C6ng Thuong th~'c hi¢n ChLtC nang qUcln
If; nha nuo'c v~ cgnh tranh ... "

Di~u 47 Lu~t Bao v~ quy~n lqi nguai tieu dung quy dinh: ''B¢ C6ng
Thuong chju trach nhi?m truo-c Chinh phu thvc hi¢n quan If; nha nuo-c v~ baa v¢
quy~n I(Ji nguai tieu dung". Theo d6, BQ Cong Thuang la co quan quan ly nha
nuac v~ bao v~ quy~n lqi nguai tieu dung o' trung uung. Cl,lCCC;lnhtranh va Bao
v~ nguai tieu dung la ca quan giup BQ truang BQ Cong Thuang th\]"chi~n quan
1ynha nuac v~ bao v~ quy~n lqi nguai tieu dung.

Di~u 54 cua Nghi dinh 40/2018/ND-CP ngay 12 thang 3 nam 2018 cua
Chinh phu v~ quan 1yhOC;ltdQng kinh doanh thea phuong thuc da c~p: "B(; C6ng
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Thuong chiu tracli nhiem truoc Chinh phil thicc hien chuc nang quem I):'nha
nutrc d6i voi hoat dong him hang da cap trong pham vi co nuoc. "

5. Vi~c xay dll'ng rnQt -Oy ban Canh tranh Quoc gia co dia vi phap if
du manh trong bBi canh hi~n nay la hoan toan phil ho'p vo'i quan di2m, chii
trurrng cua Dang va Nha mro'c

Tren co sa noi dung dinh huang cua Dang va Nha nuoc da duoc phan tich
a tren, viec thanh l~p Uy ban Canh tranh Quoc gia duoc thuc hien tren co sa hop
nh~t cac co quan hien hanh, gorn C\ICCanh tranh va Bao v~ nguoi tieu dung,
HQi dong Canh tranh va Van, phong HQi dong Canh tranh thea huang hop nh~t
thanh mot co quan, rna khong phai la xay dung mot co quan hoan toan mai l'
hoan toan hQ'Ply, phu hQ'Pv6i tinh th~n thu giam d~u m6i t6 chuc, s~p xtp lq.ibQ
may thea hu6ng tinh gQn huang t6i hi~u 1vc cua hoq.t dQng quan 1y, d6ng tho'i
kh~c phvc duQ'c nhu'ng b~t c~p, hq.n ch~ phit sinh trong qua tl'lnh th~rc thi, dam
bao tinh dQc l~p, khach quan trong di~u tra, xu Iy vV vi~c cq.nh tranh cling nhu
dam bao vi th~ trong tham v~n chinh sach cq.nh tranh cho Chinh phu, cac bQ
nganh va chinh quy~n dia phuong.

D6ng thai, Uy ban Cq.nh tranh Qu6c gia cung Iuc thvc hj~n ChLI'C nan
quan ly nha nuac v§ cq.nh tranh, bao v~ quy§n lQ'inguai tieu dung va quan 1
hoq.t dQng kinh doanh thea phuong thuc da c~p phu hQ'p vai nguyen t_~c,ch'
twang cua Dang va Nha nuac v~ vi~c giao mQt dan vi thvc hi~n nhi~u chu
nang, nhi~m V\l.

6. Dy ban C~nh tranh QuBc gia theo rno hlnh tf> chrrc tuO'ng duO'n
tang cllC phil hQ'p vOi kinh nghi~rn quBc t~ va th\fc ti~n & Vi~tNam

Theo mQt bao cao nghien cUu thvc hi~n th6ng ke s6 1i~uva thong tin cLl
150 cO'quan cq.nhtranh tren t02mth~ gi6i, ]13 s6 cO' quan cq.nhtranh tren th~ gi6
(CVth§ la 47 cO' quan, chi~rn 31%) thuQc Chinh phu, g6m d.c nuo-c nhu An BQ
Ac-hen-ti-na, Dai Loan, Han Qu6c, Lien Bang Nga, Uc, ve-ne-zue-1a ... Chi c
s6 r~t it cO' quan cq.nh tranh (7 cO' quan, chi~m tY l~ 50/0) thuQc Qu6c hQi g61
mQt s6 nuac Bul-ga-ria, Cro-tia, Hung-ra-I)', Albania, Kosovo. Con lq.i22% (3
cO'quan) s6 cO' quan cq.I').htranh duQ'ct6 chuc thea rno hinh lillac va 13.cO'qu
dQc l~p nhu Uy ban Qu6c gia v§ bao v~ cq.nh tranh Armenia, Uy ban Nha nuo
v§ cq.nhtranh va bao v~ nguai tieu dung, Toa Cq.nh tranh Ca-na-da, Toa an ba
v~ cq.nh tranh tv do Chi-Ie, Uy ban Cq.nh tranh cQng d6ng Caribe, Uy ban thu
d~y cq.nhtranh Costa Rica.

Con lq.i g~ mQt nua s6 cO' quan cq.nh tranh (C\IthS 1a 63 cO'quan, tuan
duang vai 42% t6ng s6) tren th~ gi6i la cac cO'quan thuQc d.c BQI Nganh, 11h '
T6ng Cvc cac ten Lien Bang Duc thuQc BQ Kinh t~ va Nang lUQ'ngLien Ban
Duc, Uy ban Cq.nh tranh Hy Lq.p thuQc BQKinh t~, Cq.nh tranh va V?n lai bi~ ,
Uy ban Cq.nh tranh va bao v~ nguai tieu dung Lao thuQCBQ Cong ThuO'ng, U
ban cq.nhtranh Malaysia thuQc BQNQi dia va nguai tieu dung Malaysia, Uy ba
Cq.nhtranh Nam Phi thuQc BQCong Thuong, v.v. (cac cO'quan nay h~u h~t the
mo hinh tuO'ng duang c~p t6ng C\ICho~c Uy ban tuang duO'ng c~p t6ng qlC),

6 Vi~t Nam hi~n nay, mQt s6 cO' quan nhu Uy ban Nha nu6c v~ ngu'i
Vi~t Nam, Uy ban bien gi6i Qu6c gia (thuQc BQ Ngoq.i giao); Uy ban ChUn
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khoan Nha nuoc (thuoc BQTai chfnh) d~u la cac co quan tuorig duong cap t6ng
cue thea quy dinh hien hanh.

III. Ki~n ngh]

Til phan tich a tren, nham dam bao 6n dinh cong tac di~u hanh qwin ly
trong ca 03 linh vue canh tranh, bao ve quyen loi nguoi tieu dung va qU21l1Iy
heat dong kinh doanh thea phuong thirc da cap, dong thoi dam bao thuc hien
chu tnrong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc tai Nghi quyet 18-NQ/TW ngay
25 thang 10 nam 2017 cua Ban Ch§p hanh Trung Hong v~ tiep tuc d6i moi, s~r
xep t6 clnrc bQ may cua h~ thong chinh tri tinh gon, hoat dong hieu luc, hieu
qua, Ban Can sir dang BQ Cong Thuong thong nh~t giao Uy ban Canh tranh
Quoc gia thvc hi~n nhi~m V\lquan ly nha nuac tren ca 03 11nhV\ICneu tren.

D6ng thai, danh gia tinh ch~t dZicthu cua Uy ban Cc;inhtranh Qu6c gia vai
vai tro la cO'quan hanh chinh ban illphap, Ban Can sv dang BQCong Thuong d§:
can nh~c -tai cac y~u t6, di~u ki~n d~ d~ xu~t xay dVng rno hinh Uy ban Cc;inh
tranh Qu6c gia co vi th~, dia vi phap ly xung t~m nh~m thvc hj~n t6t chlrc nang,
nhi~m V\l duqc giao. Tren cO'so hQ'pnh~t, t6 chuc lc;ii1110 h1nh 02 cO'quan cc;inh
tranh: C\lCCc;inhtranh va Bao v~ nguai tieu dung va HQi d6ng Cc;inhtranh (g6m
Van phong HQi d6ng Cc;inhtranh - tuang duang c§p V\l), Ban Can S1,1' dang BQ
Cong Th~ang trinh BQ Chinh tri thanh l~p Uy ban Cc;inhtranh Qu6c gia tuO'ng
duong t6ng C\lC,cO' c~u ben trong g6m: Van phong, C1,lC,V1,lva cac bQ' ph~ri
chuc nang khac thea quy dinh.

Ban Can sv dang BQCong Thuang kinh trinh BQChinh tri xem xet, quy~t

dinh'/.~

NO'inhan:
- Nhu tren,
- Cae a6ng chi Thanh vien BCSDCP,
- Van phong Trung uung Dang,
- Van phong T6ng Bi tIm,
- Ban Can SI! clang Bo Noi V\!,
- VPCP: Trq Iy TTg CP, VI,lCCCV,
- Thanh vien BCSD BOCong TlmO"ng,
- Luu: VPBCSD, CT.
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BAN cHAP HANH TRUNG VONG DANG CQNG sAN VI~T NAM
BANCANSUBANGBGCONGTHUONG. ..

* Ha N9i, ngayJ,L{thang 7 ndm 2020
S6 ;f ~ -TTrlBCSD

TOTRlNH.
Xin y ki~n BC}Chinh tr] v~ mf hinh tirong diro'ng tang Cl}C

ciia Uy ban Canh tranh Quac gia

Kinh giri: B9 Chinh tri

Ngay 23 thang 9 nam 2019, duoc S\Inh~t tri cua d6ng chi Bi thu Ban can
S\Idang Chinh phil, Thu tu6ng Chinh phil, Ban can S\Idang B9 Cong Thuong da
trinh xin y kien B9 Chlnh tri vS viec thanh l~p Uy ban Canh tranh Quoc gia la
don vi wang dirong t6ng C\lC(To trinh s6 10-TTrIBCSD).

Ngay 10 thang 10 nam 2019, Chinh phu da nhan duoc y kiSn chi dao cua
d6ng chi Thuong true Ban Bi thu vSviec thanh l~p Uy ban Canh tranh Quoc gia
(Cong van s6 10713-CVNPTW ngay 10 thang 10 nam 2019).

Thuc hicn chi dao cua d6ng chi Thirong true Ban Bi thu trong viec giai
trinh va b6 sung cac phuong an mo hinh t6 chirc cua Uy ban C~ tranh Qu6c
gia dS bao cao B9 Chinh tn, Chinh phil da chi dSlOB9 Cong Thuong va d.c B9,
nganh c6 lien quan xay d\Illg, bao cao phuong an mo hiOOt6 chuc cila Uy ban
C~ tranh Qu6c gia.

Tren co sa y kiSn th6ng nh~t cua cac d6ng chi Thanh vien Ban can S17
dang Chlnh phil vS phuang an mo hinh t6 chuc cua Uy ban C~ tranh Qu6c
gia, th\Ic hi~n chi dSlOcua d6ng chi Bi thu Ban can S\I dang Chinh phil, Thu
tu6ng Chlnh phu, Ban can SlJ dang B9 Cong Thuang xin bao cao B9 Chinh trt
nhu sau:

I. CO'sO' xay dl}.'ngrno hinh ta chrrc cua Uy ban C~nh tranh QuAc gia

1.Binh hrrOng xay dl}.'ngrno hinh cO'quan c~nh tranh

Til DSlih9i dSlibiSu toan qu6c l§n thu VIII cua Dang da dS ra chu truang
hoan thi~n co chS thi truong theo dinh hu6ng xa h9i chu nghla va d?t ra v~n df
ban hanh lu~t bao dam c~ tranh va kiSm soat d9C quySn trong kinh doanh,
ch6ng c~ tranh khong lanh m~ ...

Quan diSm, chu twang cua Dang vS v~n dS c~ tranh tiSp wc dUQ'c
kh~ng dinh mSlnhme tSlicac van ki~n cua Dang tSliDSlih9i DEmgtoan qu6c XI.
Theo d6, ChiSn lugc phat triSn kinh tS 2011 - 2020 duqc DSlih9i XI thong qua
da nh~n m~ vS quan diSm phat trien: "Tgo moi truerng cgnh tranh bznh aang,
minh bc;zch.Phat tridn a6ng b9, hoan chinh va rzgay cang hi¢n agi cae loc;zithj
trwYng." va m\lc tieu phat triSn, khau' dQt pha: "Hoan thi¢n thd chi kinh d thj



truong dinh' huang XQ hoi chit nghia, trong tam fa t90 fq,p moi truong canh
tranh binh acingva cai each hanh chinh."

Nghi quyet s6 II-NQ/TW ngay 03 thang 6 nam 2017, HQinghi I§n thir 05
Ban Ch~p hanh Trung uong Dang kh6a XII d?t ra vk dS vS hom thien thS ch:"
vS canh tranh, tang cirong tinh minh bach vS dQcquyen nha mroc.

Trong qua trinh xay dung Luat Canh tranh 2018, tren co so' y kiSn cu
Chinh phu va Dai biSu Quoc hoi, Dang doan Quoc hQi da bao cao BQChinh tr
ve cac dir an Lu~t tai ley hQP tlnr 5, Qu6c hQi kh6a XIV trong d6 c6 du an Lua
Canh tranh voi viec quy dinh thanh l~p Uy ban C~ tranh Qucc gia tnrc thuo
BQCong Thuong ngay trong Luat Canh tranh.

2. CO's(r phap ly xay d"ng rno hinh ta clnrc eua Dy ban C:;tnh tran
QuBe gia

, Tren, cO'sa chu truong, chinh sach cua Dang vS chinh sach c?Iili tranh, B
Cang Thuong vai tu cach Ia don vi chu tri xay dlJIlg Lu~t c~ tranh 2018, d
nghien CUu,de xu~thom thi~n cac chS'dinh cua Lu?.1c~ tranh 2018 cho ph
hQptinh hinh va xu hu6ng phattriSn cua nSn kinh tS. Theo d6, mQttrong nhfrn
dinh huang quan trQng khi xay dljng Lu~t C~nh tranh 2018 hu6ng t6i )Cayd1JIl
cO'quan c~ tranh dam bao tinh dQc I~p, dia vi phap Iy, thfun quyen dS tan
cuong hi~u qua thvc thi.

BQ Cang Thuong da t6 chuc nghien cUu rna hinh cua 150 cO'quan c.
tranh tren tom thS gim, kinh nghi~rn thvc tS t6 chuc rna hinh cO'quan c~ tra
t~ cac nuac nhu sau: 113 s6 cO'quan c?Iili tranh tren thS gim (cl) thS Ia 47 c
quan, chiSm 31%) thuQcChinh phu, 7 cO'quan thuQcQu6c hQi (t)r l~ 5%), con 1 i
g~n rnQtnua s6 cO'quan c~ tranh (Cl)thS Ia 63 cO'quan tuong duong 42%)
cac cO'quan thuQc cac BQ,nganh va cac co' quan nay h~u hSt thea rna hinh tu
duang c~p t6ng Cl)Cho?c Uy ban tuong dUO'11gc~p t6ng C\IC.

Tren cO'sa d6, vai m\Ic tieu hom thi~n rna hinh cO'quan c~' tranh, Q
Cang Thu011gda trinh H6 So'dv an Lu~t C~ tranh (sua d6i) len Qu6c hQiv i
phuong an thanh I~pUy ban C~ tranh Qu6c gia trvc thuQc BQ Cang Thu g
tren Co'sa hqp nh~t, t6 chuc I~i 02 Co'quan c~ tranh thea quy dinh cua Lu. t
C~ tranh 2004: C\ICC~ tranh va Bao v~ nguai tieu dUng va HQi d6ng C,'
tranh (vai cac Thanh vien do Thu tuang Chinh phu b6 nhi~m cling bQmay gi p
vi~c Ia Van phong HQi d6ng C~nh tranh, dan vi tuang duong c~p V\l),

Lu~t c~ tranh 2018 duQ'cQu6c hQikh6a XIV thang qua t~i IcyhQp t u
05, ngay 12 thang 06 nam 2018. Theo d6, Uy ban C~ tranh Qu6c gia du c
dinh danh Ia Co'quan trvc thuQc BQCang Thuang g6m Chu tich, Ph6 Chu ti h
va d.c Thanh vien Uy ban vai Co'c~u t6 chuc bao g6m CO'quan di~u tra V\Ivi ~c
c~ tranh va cac don vi chuc nang giup vi~c cho Uy ban, Chu tich Uy ban a
d.c Thanh vien Uy ban do Thu tu6ng Chinh phu bE>nhi~m, miSn nhi~m. Trw) g
h9P xu ly mQtV\l vi~c h~ chS c~nh tranh C\IthS, Chu tich Uy ban se thanh I, p
HQid6ng xu ly V\l vi~c h~ chS c~ tranh g6m cac thanh vien Uy ban,

y
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Viec dinh danh Uy ban C~ tranh QU6c gia va CO'quan di~u tra vu viec
canh tranh trong Luat C~ tranh 2018 da thS hien ySu t6 heat dQng dQc l~p
trong t6 tung canh tranh cua co quan canh tranh; qua d6 giup cho cac quy dinh
vS trinh tv, thu tuc trong viec di~u tra xu ly V\1 viec canh tranh r5 rang, minh
bach va dam bao phu hop voi cac cam kSt song phirong va da phuong rna Viet
Nam da va dang tham gia dam pharr, ky kSt.

Bay cfing 1amot trong nhimg diSm moi, tiSn bQ cua Luat Canh tranh 2018
so voi Luat C~ tranh 2004 va la ti~n d~ cho viec hoan thien co c~u t6 chirc cua
Uy ban C~ tranh Quoc gia dS t6 chirc thirc thi Luat C~ tranh 20 18 hi~u lire,
hieu qua.

II. CO'sO' d~ xufit mf hinh t8 chirc tiro'ng durrng t6ng et,lC eua Uy ban
C~nh tranh QuBc gia

1.D~c thiI clla Uy ban C~nh tranh QuAe gia (co' quan h~lllh ehinh ban
tll phap)

Bi~u~46 eua Lu~t CC;lllhtranh 2018 quy dinh Uy ban C';1nhtranh Qu6c gia
1a cO'quarij:huQc :8Q Cong Thuang, thvc hi~n chuc nang quan 1y nha nuac v~
C';1nhtranh'; tiSn hanh t6 t\1l1gcC;lnhtranh; kiSm soat t~p trung kinh tS; quyst d!nh .
vi~c miSn trir d6i vai thoa thu~ hC;ll1chS cC;ll1htranh bi c~m ...

Vai quy diM nhu tren, Uy ban C';1nhtranh Qu6c gia 1a mQt cO'quan hanh
chinh barr tu phap, day 1a mQt rno hlnh cO'quan d~c bi~t trong h~ th6ng cO'quan
hanh phap CllaVi~t Nam hi~n nay, cUng lilc thvc hi~n ca chuc nang qmln ly nha
nuac va chilc nang t6 i\lng, tai pharr.

BS thvc hi~n chilc nang tai pharr mQt cach minh b';1chva cong b~ng, Lu~t
C~nh tranh 2018 cfing quy dinh CO'quan di~u tra V\1 vi~c cC;lnhtranh va HQi d6ng
xU 1y V\1 vi~c h~ chS cC;lnhtranh hO';1tdQng dQc l~p va chi tuan thea phap 1u~t
trong qua trinh t6 t\1ng cC;ll1htranh.

V6'i d~c thu 1a cO' quan hanh chinh ban tu phap, Uy ban CC;ll1htranh Qu6c
gia va CO' quan di~u tra V\1 vi~c cC;ll1htranh c~n c6 vi thS t6 chuc tuang xl:ri1g,
dam bao dia vi phap ly huang tai hi~u 1vc, hi~u qua Clla hO';1tdQng quan 1y nha
nuac va hO';1tdQng t6 tl,mg cC;lnhtranh.

2. Chuc nang, nhi~rn vI}clla Uy ban C~nh tranh QuBc gia

KS thua chuc nang, nhi~m V\1 clla C\1CC';1nh tranh va Bao v~ nguai tieu
dUng va HQi d6ng C~ tranh, dam bao nguyen t~c khong phat sinh them d~u
m6i t6 chilc, Uy ban CC;lnhtranh Qu6c gia se thvc hi~n cac chuc nang, nhi~m V\1:
tham muu giilp BQ truOng BQ Cong Thuong thvc hi~n chilc nang quan 1y nha
nu6c v~ C';1nhtranh, bao v~ quy~n lQ'inguai tieu dung va quan 1y hO';1tdQng kinh
doanh thea phuong thilc da c~p; tiSn hanh t6 t\1ng C';1nhtranh; kiSm soat t~p
trung kinh tS, quySt diM vi~c miSn tru d6i vai thoa thu~ h:;m chS cC;lnhtranh bi
c~m ... thea quy diM clla phap 1u~t.

3



3. CO' sO'xay dung mf hinh t6 clnrc tirong duong tang cue ciia Dy ban
Canh tranh Qu6c gia

3.1. Dap img cac tieu chi thanh l~p t6ng C\lC theo quy dinh

Uy ban C~ tranh Qu6c gia dap ling d~y du cac tieu chi dS thanh l~p t6n
C\lCthea quy dinh tai Nghi dinh s6 123/2016/ND-CP ngay 01 thang 9 nam 2016
cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem V1,l va co c~u t6 chirc cua Be), co qua
ngang Be):

(i) D6i tuong quan if nha nuac vJ chuyen nganh, linh v¥c Ibn, phuc tap,
quan trong il6i voi phdt trdnkinh ti -xii hQi

Hien nay, Be) Cong Thirong (C\lCCanh tranh va Bao v~ nguoi tieu dung
dang cung hie trien khai thuc thi 02 lu~t chuyen nganh (Luat Canh tranh, Lua
Bao v~,quy~n .lor-nguci .tieu dung), dang thai t6 .chirc thuc hien cac van ba
phap lu~t quy dinh v~ quan 1yho~t dQngkinh doanh thea phuang thuc da c~p.

, B6ituQ'llg:'qmm' 1y,:ap 'd\lllg :cua~cac1inhV\ICneu tren r~t re)ng,bao tm
tom be)cac,doanh nghi~p, san xu~t, cung Ung, dich V\l trong cac nganh, rmh V\I
trong n~n kinh tS... ; nguai tieu dUng, t6 chuc, ca nhan kinh doanh hang h6a
dich V\l co lien quan dSn ho,?-tde)ngbao v~ quy~n 1Q"icua hon 90 tri~u nguai tie
dung Vi~t Nam. 'i

(ii) L'inh v¥c quan if tgp trung, th6ng nhat a Trung U'O'ng

,Theo quy diM cua Lu~t C,?-nhtranh 2018, cac ho,?-tde)ngquan 1ynha nua
trong 1inh V\ICc~ tranh khong thvc hi~n vi~c phan c~p dia phuong. Uy b
C'?-nhtranh Qu6c gia duQ'c giao thvc b.i~n cac nhi~m V1,l quan 1y nha nua
chuyen nganh c,?-nhtranh nhu: th~m dinh v~ t~p trung kinh tS, kiSm soat do
ngb.i~pho,?-tde)ngtrong liuh V\ICde)cquy~n nha nuac ... va thvc hi~n nhi~m V\lt
t1,lngc'?-nhtranh.

(iii) Du9'C phdn cap, uy quyJn cua BQ trU'ong ilJ quyit ilinh cac van ;
thuQcphq.m vi qudn if nha nuac

Be) Cong Thuong tiSp t\}c t1W:chi~n vi~c pharr c~p, uy quy~n nhi~m v.
quan 1ynha nuac vai 1inh V\ICc,?-nhtranh, bao v~ quy~n 19i nguo'i tieu dung va
qUID1yho,?-tde)ngkinh doanh thea phuong thuc da c~p cho Uy ban C,?-nhtra
Qu6c gia.

3.2. Danh gia thu~n lQi rno hinh t6 chfrc trrong duo-ng tAng C\lC cua ~
ban C~nh tranh Qu6c gia

Xay dVng mo hlnh Uy ban C'?-llhtranh Qu6c gia 1a don vi tudng du g
t6ng C\lCben c~ vi~c dam bao co chS ho'?-tde)ngcua co quan hanh chinh ban .
phap, vLrathvc hi~n chuc nang quan 1ynha nu6'c v~ c'?-nhtranh, bao v~ quy~n 1 i
nguai tieu dUng va quan 1yho'?-tde)ngkinh doanh thea phuong thuc da c~p ,
tiSn hanh t6 t\}ngc,?-nhtranh con c6 nhi~u diSm thu~n 19i, C\lthS nhu sau:

I..
'. ,.11•
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Thie nhdt, thea quy dinh cua Luat C~ tranh 2018, Uy ban C~ tranh
Quoc gia 1a don vi tnrc thUQCBQ Cong Thuong. Tuy nhien, thea quy dinh tai
BiSu 40 Ludt T6 chirc Chinh phu co c~u t6 clnrc cua bQ g6m: vu, C\lC,t6ng C\lC,
van phong ... Do do, viec xac dinh Uy ban C~ tranh Quoc gia la dan vi tuong
duong t6ng C\lCvira dam bao triSn khai d~y du quy dinh cua Luat C~ tranh
2018 vira phil hop voi quy dinh cua Luat T6 chirc Chinh phu.

Thir hai, Uy ban Canh tranh Quoc gia thiet kS thea mo hinh tong C\lCtrong
do co cac vu , C\lC..., day la co sa dSxay dung Co quan diSu tra vu vi~c canh tranh
tuong dirong c~p cue nh~m dam bao vi thS, ySu t6 dQc l~p trong viec triSn khai
chirc nang, nhiem vu; ben canh do, 1a co sa dS Thu twang Co quan diSu tra vu
viec canh tranh ban hanh cac quySt dinh diSu tra V\l vi~c c?Iili tranh; quySt dinh
trung c~u giam' dtnh; quySt dtnh tri~u t~p nguai lam chUng; quySt dinh gia h?U
diSutra...

Thu ba, xac dtnh r5 rang mo hinh t6 chilc cua Uy ban C?TIhtranh Qu6c gia
tuang duang t6ng cvc 1aco sa thu~ 1qi dSxay d\IDgco chS ho~t dQng,m6i quan
h~ gifraUy ban C~ tranh Qu6c gia vai BQCong Thuang, vai cac dan vi trong
va ngoai BQ'Cong Thuang; cling 1aco sc)'thu~ 1qid6 xac dtnh chS dQ,chinh sach
ph\l c~p 1arihd~o, chS dQlam vi~c, co chS v~ hanh gi6ng ho~t dQng cua don vl
hanh chinh thuQc BQ....; t~o thu~ 1qi cho t6 chilc, ho~t dQng cua Uy ban C~nh
tranh Qu6c gia mQt cach hi~u qua, hi~u h;rctrong cong tac quan ly nha nuac, th\IC
thi t6 t\].ngc~ tranh va bao v~ quySn 10nguai tieu dung.

Thu tu, thea quy dinh cua Lu~t C~nh tranh 2018, Chu tich Uy ban C~
tranh Qu6c gia do Thu tu6ng Chinh phu b6 nhi~m tren co sa dS nghi cua BQ
Cong Thuang. Theo quy diM t~i Nghi dinh 123/2016fNf)-CP, chuc danh tuang
duang t6ng C\lCtruang do BQ twang b6 nhi~m sau khi co y kiSn cua Thu tu6ng
Chinh phu. Do do, vi~c xac dinh Uy ban C~nh tranh Qu6c gia 1a dan vi tuong
duang t6ng C\lCse dam bao tinh tuang d6ng vS thfun quySn xem xet, b6 nhi~m
Chu tich Uy ban Ccpilitranh Qu6c gia.

Thu nam, co chS diSu hanh cua Uy ban C~nh tranh Qu6c gia 1akSt hgp ca
ca chS thu truang va co chS hQi d6ng. Ca chS thu truong thlJChi~n vai ho~t dQng
qUID1ynha nu6c vS c~ tranh, bao v~ quySn 1qingum tieu dung va quan 1yho~t
dQngkinh doanh thea phuong thuc da c~p. Ca chS hQi d6ng thlJc hi~n v6'i cac
ho~t dQngt6 t\].ng,xet xu V\l vi~c C~nhtranh ...(thanh l~p cac HQi d6ng dS xet xu
V\l vi~c C~nhtranh ho~c giai quySt cac khiSu n~i vS quySt dtnh xu 1;'V\l vi~c c~
tranh). V6'i tinh ch~t d~c thu co chS lam vi~c h6n hgp gifra chS dQthu truang va
chS dQhQid6ng thl vi~c xac dinh Uy ban C~nh tranh Qu6c gia tuang duang t6ng
C\lCla phu hgp.

Thu scm, Uy ban C~ tranh Qu6c gia la cO'quan duqc thanh l~p thea Lu~t
C~nh tranh 2018 va tren co so' hQ'Pnh~t, t6 chu'Cl~i cac cO'quan c~nh tranh theo
Lu?t C~ tranh 2004 g6m: (i) Cvc C~nh tranll va Bao v~ nguo'i tieu dung; (ii)
HQid6ng C~ tranh (vai cac Thanh vietl do Thu tu6ng b6 nhi~m cung bQmay
giup vi~c la Van phong HQid6ng C~nh tranh, don vi tuong duong c~pV\l).
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Do do, viec hQP nh~t, t6 chirc lai cac co' quan canh tranh dS thanh l~p U
ban Canh tranh Quoc gia tuong Quang t6ng C\lC vS co ban cling mang tinh ch§.
giam d§.um6i t6 chirc phil hQP voi chu tnrong cua Bang va Nha mroc trong ti
hinh hien nay.

4. CO'c~u tA chirc ciia Uy ban Canh tranh Quac gia

Thuc hien chu tnrong vS v~n dS thu gon d§.u moi, tinh gon bQ may the
tinh thk Nghi quyet 18-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 cua Ban Ch~
hanh Trung liang khoa XII; dam bao s~p xSp t6 chirc phil hQP voi chirc nang
nhiem vu dircc giao, tinh gon, hieu qua, Uy ban C?Dh tranh Quoc gia thanh 1~
CO'quan diSu tra vu viec canh tranh tuong duong c~p C\lC va don vi khac thu
hien nhiem vu quan ly nha mroc vS canh tranh, bao v~ quyen lei nguo'i tieu dUn

, va quan 1yho?t dQng kinh doanh thea phuang thuc da c§.p.

m.Ki~n nghi

Uy ban C?Dh tranh QU6c gia duqc thanh la.p v6'i vai tro la cO'quan t6 chu
th\Ic till Lu~t C?Dh tranh nhfun duy tri, dam bao mai truOng C<;inh tranh l'
ml;llili, cang bfug, gop phk 6n diM thi truon~ va, ba~ v~ qUYSn lqi nguai tie
dUng. B~c bi~t trong bai canh hQi nh~p kinh te quac te, vi~c nang cao hi~u qu
xu 1y cac V\l vi~c q.nh tranh co tinh ch§.t da qu6c gia, xuyen bien gi6'i d~t ra rih
c§.u trong vi~c hoan thi~n va xay dvng mQt cO' quan, c?cnh tranh co vi th~ d
m?-nh, dQc l~p; day la doi h6i cit ySu, phil hQP v6'i xu huang phat triSn kinh tS v
hQi nha.p quae tS.

f)8.nh gia tinh ch~t d~c thil cua Uy ban C?Dh tra1111Qu6c gia voi vai tro 1
, cO'quan hanh chinh ban tu phap; thanh l~p tren cO'sa hQp nh~t, t6 chuc l?-i02 c .
quan c<;inhtranh (Cl,lc C?Dh tranh va Bao v~ nguoi tieu dung va HQi d6ng C.
tranh), Ban can S\I dang BQ Cang Thuong da can nh~c t6'i cac y~u t6, diSu k.i~
d§ d~ xu~t xay d1p1grna hinh Uy ban C?nh tranh Qu6c gia tuong duang t6n '
C\lC trgc thuQc BQ Cang Thuang.

BUQ'c S\I nh~t tri cua Ban can S\I dang Chinh phu; duQ'c S\I cho phep cu
d6ng chi Bi thu Ban can S\I dang Chinh phil, Thil tuong Chinh phu, Ban can S
dang BQ Cang Thuang kinh trinh BQ Chinh tri xern xet, quYSt dinh ma '
tuO'ng duang t6ng C\lC cua Uy ban C?-nh tranh Qu6c gia, 121cO'56' d€ Chinh ph'
tiSp tl,lc triSn khai xay dvng, ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiSt chuc nan ,
nhi~rn V\l va cO'c§.ut6 chuc cua Uy ban C<;inhtranh Qu6c gia.l.1lr
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   BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

 
BÁO CÁO TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU 

Ý KIẾN CỦA BỘ NỘI VỤ, BỘ TƯ PHÁP, BỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA 

 
 
 

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Giải trình/tiếp thu 

1 

Bộ Nội vụ 

Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng Nghị định: 

Căn cứ quy định tại Điều 46 Luật Cạnh tranh năm 2018 và 
ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 
23/4/2022, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ Công Thương về 
việc hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương 
là một cơ quan hành chính đặc thù bán tư pháp, vừa tham 
mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước 
về cạnh tranh, vừa trực tiếp tiến hành tố tụng, thực hiện 
điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh 

Tiếp thu ý kiến 
 

2 

Về nội dung dự thảo Nghị định: 
a) Về căn cứ pháp lý: Đề nghị bỏ căn cứ pháp lý là các 
Nghị định, bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 
61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định 
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b) Về phạm vi điều chỉnh: căn cứ quy định tại khoản 1 
Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
Điều 46 Luật Cạnh tranh năm 2018, đề nghị xác định rõ 
phạm vi điều chỉnh tập trung vào việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về quản lý cạnh 
tranh (các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực khác sẽ 
thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và 
theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương). Theo 
đó, đề nghị bỏ các nội dung liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng tại dự thảo Nghị định. 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định 

c) Về cơ cấu tổ chức: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
quy định tại Nghị định để xác định cơ cấu tổ chức cho phù 
hợp, trong đó xác định rõ cơ cấu tổ chức gồm: Lãnh đạo 
Ủy ban và tổ chức để thực hiện 02 mảng nhiệm vụ cụ thể 
gồm: (1) Tổ chức để thực hiện nhiệm vụ tố tụng, điều tra, 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh (tư pháp) 
được xác định rõ cơ quan, tổ chức theo đúng quy định của 
Luật Cạnh tranh (Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh, Ban 
Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh); 
 (2) Tổ chức để thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà 
nước về cạnh tranh được xác định mang tính nguyên tắc 
và giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết 
theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP 
ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 
(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 
28/8/2020), bảo đảm tinh gọn theo đúng yêu cầu tại Nghị 
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung 
ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định 
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xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả. 

d) Về chế độ làm việc: Đề nghị Bộ Công Thương làm rõ 
và bổ sung quy định về chế độ làm việc của Ủy ban, Chủ 
tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban và các thành viên Ủy 
ban thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù riêng của Ủy 
ban vừa thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước, 
vừa là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, bảo đảm 
không bỏ sót nhiệm vụ theo quy định và hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của Ủy ban khi được thành lập. 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định: 
Tại khoản 5 Điều 3 đã bổ sung nội dung Chủ tịch Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Nội dung này là cơ sở 
để quy định về chế độ làm việc của Ủy ban, Chủ tịch 
và Phó Chủ tịch Ủy ban … 

đ) Về chế độ phụ cấp chức danh: Đề nghị bỏ khoản 1 Điều 
7 để thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh 
Lãnh đạo Ủy ban và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy 
ban theo quy định của pháp luật 

Ý kiến của Bộ Công Thương: 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương, 
là cơ quan hành chính bán tư pháp, mô hình cơ quan 
đặc thù, chưa có tiền lệ trong hệ thống cơ quan hành 
chính Việt Nam. 
Hiện nay, đã có đầy đủ quy định về chế độ, chính sách 
đối với chức danh Lãnh đạo thuộc cục, vụ, tổng cục… 
trực thuộc Bộ; Tuy nhiên, với các quy định này chưa 
đề ra cơ chế, quy định áp dụng với các cơ quan đặc 
thù, tương tự như Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 
Do đó, để đảm bảo chế độ, chính sách đối với các chức 
danh Lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Lãnh đạo 
các cơ quan thực hiện tố tụng cạnh tranh trực thuộc Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia; đồng thời đảm bảo tổ chức, 
vận hành hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
một cách nhanh chóng, hiệu quả, Bộ Công Thương đề 
nghị giữ nguyên khoản 1 Điều 7 tại Nghị định. 

e) Về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương: trên Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định 
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cơ sở quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban trong lĩnh vực cạnh tranh, 
đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương trong việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, bảo đảm bao quát 
đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 
theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với 
Ủy ban. 

3 

Bộ Tư pháp 

Về vị trí, chức năng:  
Bộ Công Thương đề xuất thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc 
gia trực thuộc Bộ Công Thương trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại 
hai cơ quan cạnh tranh là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng và hội đồng Cạnh tranh, do đó, khoản 1 Điều 1 dự thảo 
Nghị định quy định chức năng của Ủy ban trên cơ sở quy định 
của Điều 46 Luật Cạnh tranh và chức năng bảo vệ người tiêu 
dùng là phù hợp. 

Tuy nhiên, đề nghị giải trình việc bổ sung quy định chức năng 
của Ủy ban cạnh tranh về “quản lý hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp”… 

Ý kiến của Bộ Công Thương: 
Nội dung về chức năng, Bộ Công Thương đã tiếp thu và 
chỉnh lý theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. 

Dự thảo Nghị định chỉ quy định các nội dung về nhiệm vụ 
quản lý cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh. Các chức năng, 
nhiệm vụ khác của Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp sẽ do Bộ Công Thương quy định 
theo phân cấp quản lý. 

4 

Về nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 2 dự thảo Nghị định) 
- Đề nghị cân nhắc bổ sung một số nhiệm vụ mang tính chất chủ 
động của Ủy ban theo quy định của Luật Cạnh tranh chưa được 
thể hiện trong dự thảo Nghị định như: đánh gía tác động hoặc 
khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của 
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Điều 13); đánh giá tác động hoặc 
khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của 
việc tập trung kinh tế (Điều 31); Đánh giá tác động tích cực của 
việc tập trung kinh tế (Điều 32)… 

- Đề nghị cân nhắc bổ sung nhiệm vụ tại khoản 6 Điều 2 dự thảo 
Nghị định về “bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa 

Ý kiến của Bộ Công Thương:  
Tiếp thu và chỉnh lý các ý kiến góp ý về nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo hướng: dự thảo 
Nghị định chỉ quy định các nội dung về nhiệm vụ quản lý 
cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh. Các chức năng, nhiệm vụ 
khác của Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp sẽ do Bộ Công Thương quy định theo 
phân cấp quản lý. 
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thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm” cho phù hợp với quy định của 
Điều 23 Luật Cạnh tranh năm 2018. 

- Đề nghị chỉnh lý khoản 7 Điều 2 dự thảo Nghị định cho phù 
hợp với quy định tại Điều 8 Luật Cạnh tranh năm 2018 về các 
hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh. 

- Về quy định chi tiết, cụ thể nhiệm vụ của Ủy ban: đề nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo thiết kế các quy định tại dự thảo theo 
hướng cụ thể hóa nhiệm vụ của Ủy ban nhằm thực hiện hai chức 
năng cơ bản mà Luật Cạnh tranh giao (chức năng quản lý nhà 
nước về cạnh tranh và chức năng về tố tụng cạnh tranh. 

- Về nhóm nhiệm vụ có sự phân công, phân cấp: đề nghị rà soát 
các quy định tại dự thảo Nghị định, đảm bảo thực hiện đúng tinh 
thần “thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa 
Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền 
hạn với trách nhiệm. 

5 

Về cơ cấu tổ chức (Điều 5 dự thảo Nghị định): 
-… Đề nghị ghép Ban bảo vệ người tiêu dùng, Ban Kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và Ban Quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thành 01 đơn vị 
vì các mảng việc này có mối liên hệ với nhau, số lượng doanh 
nghiệp kinh doanh đa cấp không lớn, các nhiệm vụ về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung cũng như quản 
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được phân 
cấp cho địa phương quản lý. 

- Đề nghị giải trình về sự cần thiết tổ chức Văn phòng quản lý 
cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh 
(theo chỉ đạo tại cuộc họp ngày 28 tháng 6 năm 2922 của Ban 
chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ đã có chỉ 
đạo về việc không tổ chức các vụ, cục, văn phòng công tác phía 
Nam) 

Ý kiến của Bộ Công Thương: 
Nội dung về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương tiếp thu ý 
kiến thẩm định của Bộ Nội vụ theo hướng tại dự thảo Nghị 
định chỉ quy định thành lập các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước và tố tụng cạnh tranh. 

Bộ Công Thương thực hiện việc quy định bổ sung chức 
năng, nhiệm vụ cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo phân 
cấp và trên cơ sở đó, quy định thành lập các tổ chức trực 
thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ bổ sung đó. 
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Về Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
(Điều 3) và thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Điều 4) 
- …Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là mô hình mới, thực hiện cả 
chức năng quản lý nhà nước và tiến hành tố tụng cạnh tranh, Ủy 
ban còn có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ 
người tiêu dùng. Ủy ban bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 
các thành viên. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soản thảo nghiên 
cứu bổ sung quy định về chế độ làm việc của Ủy ban, Chủ tịch 
Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban, thành viên Ủy ban trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ có tính chất quản lý nhà nước và nhiệm vụ tố 
tụng. 

 

- Đề nghị giải trình về sự cần thiết quy định Ủy ban có “không 
quá 04 Phó Chủ tịch” 

 

- Điều 4 dự thảo Nghị định quy định về thành viên Ủy ban theo 
hướng nhắc lại các quy định tại Điều 48 Luật Cạnh tranh. Do đó, 
để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh 
tranh. Do đó, để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 
8 Luật Cạnh tranh. Do đó, để bảo đảm phù hợp với quy định tại 
khoản 2 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật “ 
không quy định các nội dung đã được quy định trong văn bản 
quy phạm pháp luật khác” và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động 
của thành viên Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 
cứu để quy định cụ thể hơn về thành viên Ủy ban trên cơ sở cụ 
thể hóa quy định tại Điều 48 Luật Cạnh tranh (như chế độ làm 
việc) 

Tiếp thu ý kiến và điều chỉnh dự thảo Nghị định 

 

 

 

 

7 
Tại dự thảo Đề án thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ 
Công Thương có trình bày cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và sự 
cần thiết thành lập Ủy ban cũng như kết quả hoạt động của Cục 
Quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội 

Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Đề án  
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đồng Cạnh tranh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, dự thảo 
Đề án chưa làm nổi bật được những khó khăn, hạn chế vướng 
mắc khi tổ chức Ủy ban theo mô hình mới, đồng thời, chưa có 
đề xuất dự kiến sau khi thành lập Ủy ban có bao nhiêu biên chế 
công chức, viên chức, nên không rõ có cần thiết bổ sung thêm 
biên chế hay không, nếu có thì cần bổ sung thêm bao nhiêu và 
biên chế còn thiếu sẽ lấy từ nguồn nào. Các vấn đề trên cần làm 
rõ tại Đề án để bảo đảm yêu cầu Ủy ban hoạt động được ngày 
sau khi thành lập. 

8 

Bộ Tài chính 

Về chức năng, nhiệm vụ: theo quy định tại Khoản 2 Điều 
46 Luật Cạnh tranh, Ủy ban là cơ quan trực thuộc Bộ Công 
Thương, có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh 
tranh, tiến hành tố tụng cạnh tranh … Theo đó, đề nghị Bộ 
Công Thương quy định rõ chức năng quản lý nhà nước về 
cạnh tranh; chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, đảm 
bảo tính độc lập của Ủy ban khi thực hiện từng chức năng 
nêu trên. 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định 
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Về mô hình của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia:  
Ngày 1/7/2022, Bộ Nội Vụ có công văn số 3007/BNV-
TCBC gửi Bộ Công Thương về việc hoàn thiện hồ sơ xây 
dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, trong 
đó có nêu: Tổ chức lại Cục Cạnh tranh và bảo vệ người 
tiêu dùng, Hội đồng Cạnh tranh và Văn phòng Hội đồng 
cạnh tranh thành Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (không xác 
định là tổ chức tương đương tổng cục), hoạt động theo quy 
định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Ý kiến của Bộ Công Thương:  
Việc quy định tính chất tương đương cấp Tổng cục, 
Cục, Vụ là rất cần thiết để xác định cơ chế, tổ chức, 
chế độ đối với các cơ quan hành chính thuộc các Bộ, 
ngành; đồng thời đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất 
trong các cơ quan hành chính nhà nước. 
Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan 
hành chính, bán tư pháp, đây là mô hình cơ quan đặc 
thù, chưa có trong tiền lệ. 
Luật Cạnh tranh 2018 đã quy định Cơ quan điều tra vụ 
việc cạnh tranh là cơ quan trực thuộc Ủy ban Cạnh 
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Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công 
Thương: đề nghị làm rõ là cơ quan thuộc Bộ Công Thương 
thì vị trí, chức năng tương đương cấp nào (Cục/Vụ, không 
xác định là tổ chức tương đương tổng cục như ý kiến của 
Bộ Nội vụ) để có cơ sở bố trí kinh phí hoạt động và tài sản 
theo quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời có cơ 
sở để thực hiện quy định có liên quan về lương, phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo Ủy ban và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
theo pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, đề nghị rà soát lại 
quy định tại khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định liên quan 
đến phụ cấp chức danh lãnh đạo Ủy ban và Lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc cho phù hợp. 
Việc quy định mô hình của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
phải thống nhất với hệ thống pháp luật về tổ chức Nhà 
nước (Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định số 
123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 
28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 123/2016/ND-CP). 
 

tranh Quốc gia; đồng thời quy định các chức danh thực 
hiện hoạt động tố tụng cạnh tranh như: Thành viên Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia, Thủ trưởng Cơ quan điều tra 
vụ việc cạnh tranh.... 
Do đó, với cách tiếp cận của Luật Cạnh tranh năm 
2018 và chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo trong quá trình 
xây dựng mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia, việc xây dựng mô hình cơ quan đặc thù với 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cần thiết để đảm bảo 
việc tổ chức thực thi hiệu quả luật, chính sách cạnh 
tranh. 
Về vấn đề cơ chế, kinh phí và các chế độ, chính sách 
về nhân sự, tài chính cũng cần có hướng dẫn phù hợp 
với mô hình cơ quan đặc thù. 
Do đó, giải pháp để đảm bảo cơ chế hoạt động của Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia với tính chất cơ quan đặc thù 
là quy định tại Nghị định cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm hướng dẫn về chế độ, chính sách và chế độ làm 
việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 
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Về cơ cấu tổ chức của Ủy ban: 
Đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, tổ chức các đơn vị 
thuộc Ủy ban đảm bảo tinh gọn và đáp ứng định hướng 
tiêu chí thành lập các đơn vị hành chính của Chính phủ; 
đồng thời, về biên chế của Ủy ban, đề nghị Bộ Công 
Thương tự cân đối trong tổng biên chế được giao của Bộ 
Công Thương, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-

Ý kiến của Bộ Công Thương: 

Trong quá trình báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị về 
việc kiện toàn mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương để đảm việc tổ 
chức, triển khai thực thi Luật Cạnh tranh năm 2018, 
Bộ Công Thương đã nghiên cứu và thực hiện trên tinh 
thần đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết số 18-
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NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
Chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị 
quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục 
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 
Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ. 
 

NQ/TW. 
Việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan cạnh tranh hiện 
hành như: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 
Hội đồng Cạnh tranh (bao gồm Văn phòng Hội đồng 
Cạnh tranh)  

11 

Về cơ chế làm việc: 
Do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa là đơn vị giúp Bộ 
trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh 
tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh 
doanh đa cấp; vừa có chức năng tiến hành tố tụng cạnh 
tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, … với vai trò độc lập; 
Ủy ban vừa có lãnh đạo Ủy ban (chuyên trách), vừa có 
thành viên Ủy ban (kiêm nhiệm từ Bộ Công Thương và 
các Bộ, ngành khác), nên đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên 
cứu bổ sung một điều khoản quy định rõ cơ chế làm việc 
của Ủy ban, mối quan hệ giữa Lãnh đạo Ủy ban và thành 
viên Ủy ban. 
 Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định quy 
định Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ 
Công Thương; trong khi đó tại Điều 4 dự thảo Nghị định 
quy định thành viên Ủy ban là công chức của Bộ Công 

 
 

 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định về 
nội dung quy định cơ chế làm việc và mối quan hệ giữa 
Lãnh đạo Ủy ban và thành viên Ủy ban. 
 
 
 
 
Ý kiến của Bộ Công Thương: 
Đối với nội dung quy định tại Điều 4 dự thảo Nghị 
định quy định về thành viên Ủy ban là công chức của 
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Thương, các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia và 
nhà khoa học. Đề nghị Bộ Công Thương rà soát các nội 
dung này để đảm bảo tính thống nhất. 
 

Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan, các 
chuyên gia và nhà khoa học, nội dung này đã được quy 
định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Cạnh tranh năm 2018. 
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Về chế độ cho thành viên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia: 
Khoản 4 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định: “Các thành 
viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng 
cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh được 
hưởng chế độ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” 
Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 46 Luật Cạnh tranh không 
giao Chính phủ hướng dẫn nội dung này. Ngoài ra, tại 
điểm a Mục III Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 
của Ban chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ “Bãi bỏ các 
khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức 
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng 
họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 
đề án; hội thảo… Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục 
tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng 
cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức 
với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định 
chính sách, chế độ không có tính chất lương. Nghiên cứu 
quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện 
thoại…). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã 
bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện” 
Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Bộ Công Thương 
bỏ quy định tại khoản 4 Điều 4 dự thảo Nghị định. 
 

Ý kiến của Bộ Công Thương: 
Triển khai Luật Cạnh tranh 2004, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 
năm 2016 về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng 
Cạnh tranh, người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh 
tranh.  

Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, tham gia hoạt 
động tố tụng cạnh tranh có Thành viên Ủy ban Cạnh tranh 
quốc gia, người làm chứng, người giám định, người phiên 
dịch… 

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 48 quy định Thành viên của 
Ủy ban ngoài các công chức của Bộ Công Thương, các Bộ, 
ngành có liên quan còn có các chuyên gia và nhà khoa học. 
Trong số đó, có thể có những người không phải là công 
chức, hoặc là công chức đã nghỉ hưu nhưng có kinh nghiệm 
công tác phù hợp để là Thành viên của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia. 

Ngoài ra, người làm chứng, người giám định, người phiên 
dịch cũng có trường hợp không phải là công chức, đây là 
những thành phần được mời tham gia quá trình tố tụng. 
Theo quy định tại Điều 69, 70, 71 của Luật Cạnh tranh các 
đối tượng trên “Được chi trả các khoản chi phí có liên quan 
theo quy định của pháp luật”. 

Theo tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-TW, đối tượng áp 
dụng là công chức, viên chức. 

Do đó, Bộ Công Thương đề xuất giữ quy định này tại dự 
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thảo Nghị định, tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thực hiện nghiêm 
tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-TW 



 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      
DỰ THẢO 

 
 

 

 
ĐỀ ÁN 

Thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia  
trực thuộc Bộ Công Thương (mô hình cơ quan đặc thù) 

  

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ CỦA VIỆC THÀNH LẬP  
1. Sự cần thiết và cơ sở thực tiễn  
1.1. Lịch sử hình thành cơ quan cạnh tranh hiện nay 
Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định hệ thống hai cơ quan cạnh tranh độc 

lập thực thi pháp luật cạnh tranh bao gồm (i) Cơ quan quản lý cạnh tranh (Cục 
Quản lý cạnh tranh) và (ii) Hội đồng Cạnh tranh (HĐCT). Cơ quan quản lý cạnh 
tranh do Chính phủ quyết định thành lập, quy định tổ chức, bộ máy và có trách 
nhiệm điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh 
và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Cạnh tranh. Hội đồng Cạnh tranh 
là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do Chính phủ thành lập có chức 
năng tổ chức, xử lý đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan tới hành vi hạn chế 
cạnh tranh. 

(i) Ngày 09 tháng 01 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 
06/2006/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Quản lý cạnh tranh, theo đó Cục Quản lý Cạnh tranh là tổ chức trực 
thuộc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện 
pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2017/NĐ-
CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
Thương, Cục Quản lý cạnh tranh đã được chia tách thành 02 Cục: Cục Cạnh 
tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) và Cục Phòng vệ thương mại. 

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết 
định số 3808/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, Cục Cạnh tranh 
và Bảo vệ người tiêu dùng được giao chức năng tham mưu Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

(ii) Hội đồng Cạnh tranh (HĐCT) được thành lập theo Nghị định số 
05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, thực hiện chức 
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năng tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan 
đến hành vi hạn chế cạnh tranh. Giúp việc, tham mưu cho HĐCT là Ban Thư ký 
Hội đồng Cạnh tranh, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.  

Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 
07/2015/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Hội đồng Cạnh tranh, theo đó giúp việc, tham mưu cho HĐCT là Văn phòng 
Hội đồng Cạnh tranh, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương. 

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 
7389/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh.  

1.2. Sự cần thiết thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
Thực tiễn 12 năm thực thi Luật Cạnh tranh 2004 với mô hình hai cơ 

quan cạnh tranh độc lập đã bộc lộ những hạn chế, bất cập và không đáp ứng 
được về nhu cầu thực tiễn về mô hình, tổ chức. 

Mô hình hai cơ quan cạnh tranh cùng với các quy định chưa hợp lý trong 
tố tụng cạnh tranh dẫn đến kéo dài quá trình giải quyết vụ việc cạnh tranh, 
nguồn lực bị phân tán khiến việc giải quyết vụ việc cạnh tranh chưa được tập 
trung, kết quả giải quyết vụ việc luôn đi sau diễn biến của thị trường và chưa thể 
hiện vai trò can thiệp kịp thời của Nhà nước để khắc phục những khiếm khuyết 
của thị trường… 

Do đó, trong quá trình xây dựng dự án Luật Cạnh tranh năm 2018, Bộ 
Công Thương đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bộ, ngành về 
phương án xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh đồng thời đã trình Thủ tướng 
Chính phủ các phương án xây dựng cơ quan cạnh tranh.  

Trên tinh thần nhất thể hóa mô hình cơ quan cạnh tranh nhằm đảm bảo 
tính kết nối, liên tục và thông suốt trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi 
phản cạnh tranh, khắc phục được những hạn chế của mô hình hai cơ quan cạnh 
tranh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ thể, các cá nhân, tổ chức khi tham 
gia vào các vụ việc cạnh tranh hoặc tham gia vào quá trình tố tụng cạnh tranh, 
phương án thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công 
Thương trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại hai cơ quan cạnh tranh: Cục Cạnh 
tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng Cạnh tranh (bao gồm Văn 
phòng Hội đồng Cạnh tranh) được lựa chọn là phương án tối ưu. 

 Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật 
Cạnh tranh số 23/2018/QH14. Theo quy định tại Điều 46 Luật Cạnh tranh 2018, 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương với vai trò là cơ 
quan đơn nhất tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về cạnh tranh. 

2. Cơ sở pháp lý thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thành lập trên cơ sở các quy định sau: 
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- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 
11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Đầu tư năm số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật 
sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện của Luật đầu tư. 

- Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, 
Thông tư hướng dẫn thi hành. 

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ 
chức sự nghiệp nhà nước.  

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính 
phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh 
tranh.  

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ. 

- Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

- Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
Thương. 

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

- Quyết định số 24/2015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh 
tranh. 

- Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên HĐCT và người tiến hành, người 
tham gia tố tụng cạnh tranh (thay thế Quyết định 82/2010/QĐ-TTg, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 10/10/2016). 

Cụ thể, Điều 46 của Luật Cạnh tranh 2018 quy định về cơ cấu tổ chức và 
chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia như sau: 

Về cơ cấu tổ chức: 
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 - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương 
gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên 

- Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh và các đơn vị chức năng khác là bộ 
máy giúp việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

- Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

Về nhiệm vụ, quyền hạn: 
- Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về cạnh tranh; 
- Tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định 

việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của 
Luật này và quy định của luật khác có liên quan. 

II. THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẠNH 
TRANH VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1. Về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan cạnh 
tranh hiện nay 

1.1. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 
a) Chức năng, nhiệm vụ 
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là đơn vị trực thuộc Bộ Công 

Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý 
nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 
cấp; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản 
lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng. Cụ 
thể, Cục CT&BVNTD thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây: 

- Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Phát hiện và kiến nghị cơ quan có liên quan giải 
quyết theo thẩm quyền về những văn bản đã ban hành có nội dung không phù hợp 
với quy định của pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 
về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh; 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức 
đa cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác: hoạt động hợp tác quốc tế; tuyên truyền phổ 
biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra… và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương giao. 

b) Về cơ cấu tổ chức 
Hiện nay, về cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 

được bố trí gồm:  
- Bộ máy giúp việc Cục trưởng gồm 06 phòng và tương đương: 
(1) Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh; 
(2) Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh;  
(3) Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế;  
(4) Phòng Kiểm soát hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung;  
(5) Phòng Bảo vệ người tiêu dùng 
(6) Văn phòng Cục. 
- Đơn vị sự nghiệp thuộc Cục gồm 01 đơn vị: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và 

Đào tạo. 
1.2. Hội đồng Cạnh tranh 
a) Chức năng, nhiệm vụ 
Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do 

Chính phủ thành lập có chức năng tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các 
vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh. Hội đồng Cạnh 
tranh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tổ chức tiếp nhận Báo cáo điều tra và Hồ sơ vụ việc cạnh tranh liên 
quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định tại Luật Cạnh tranh; Xử phạt, 
xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh theo quy định tại Luật Cạnh tranh; Yêu 
cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc 
thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên 
quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; giải 
quyết khiếu nại đối với các quyết định khác của Hội đồng cạnh tranh, Chủ tọa 
phiên điều trần theo trình tự, thủ tục của pháp luật khiếu nại. 

- Tham gia tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật cạnh tranh và 
pháp luật tố tụng hành chính. 

- Theo dõi việc thi hành các Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các 
nhiệm vụ khác.  

b) Cơ cấu tổ chức 
Hiện nay, Hội đồng Cạnh tranh có 11 thành viên, bao gồm Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, theo đề nghị 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thành viên của Hội đồng Cạnh tranh đến từ các 
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bộ: Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Viện Nhà nước 
và pháp luật... 

- Cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc của Hội đồng Cạnh tranh là Văn 
phòng Hội đồng Cạnh tranh (tương đương cấp Vụ), cơ quan thuộc Bộ Công Thương, 
do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập và giao nhiệm vụ. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người 
tiêu dùng  

2.1. Về quản lý nhà nước và tố tụng cạnh tranh 
a) Kết quả đạt được 
- Điều tra và xử lý các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế 

cạnh tranh (thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị 
trường, vị trí độc quyền) 

Tính đến năm 2018, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ khiếu 
nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh; tiến hành điều tra 
trên 210 vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
và hạn chế cạnh tranh; tiến hành xử phạt gần 200 vụ việc cạnh tranh, cụ thể đối 
với từng hành vi cạnh tranh như sau: 

Cục CT&BVNTD đã chủ động tiến hành điều tra tiền tố tụng đối với 
nhiều thị trường, lĩnh vực có tính chất nhạy cảm trong nền kinh tế cũng như 
nhiều vụ việc có dấu hiệu của hành vi hạn chế cạnh tranh. Tính đến hết năm 
2017, Cục đã tiến hành tổng số 82 cuộc điều tra tiền tố tụng để thu thập, đánh 
giá các thông tin, tài liệu về các hoạt động kinh doanh có biểu hiện hạn chế cạnh 
tranh. Xét theo dạng hành vi, có 40 vụ việc liên quan đến quy định về thỏa thuận 
hạn chế cạnh tranh (chiếm 49% trong tổng số), 39 vụ việc liên quan đến quy 
định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền (chiếm 
48%) và 3 vụ việc liên quan đến hành vi tập trung kinh tế bị cấm1 (3%). 

Xét theo nhóm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cho thấy 82 vụ việc điều 
tra tiền tố tụng được thực hiện trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau của nền 
kinh tế, nhưng tập trung chủ yếu trong các ngành như: sản xuất vật liệu xây 
dựng, kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, điện lực, viễn thông, giải 
trí, nông sản và vật tư nông nghiệp… 

 Cục CT&BVNTD đã tổ chức điều tra 08 vụ việc hạn chế cạnh tranh với 
gần 70 doanh nghiệp bị điều tra, trong đó đã chuyển 06 hồ sơ vụ việc sang 
HĐCT để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong số 08 vụ việc, có 3/8 vụ việc 
xuất phát từ đơn khiếu nại của doanh nghiệp và 5/8 vụ việc do Cục QLCT tự 
phát hiện dấu hiệu và khởi xướng điều tra theo quy định tại khoản 2, Điều 86, 
Luật Cạnh tranh 2004 dựa trên kết quả của các cuộc điều tra tiền tố tụng. 

 
1 Đây chỉ là các vụ việc điều tra tiền tố tụng đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 18 Luật 
Cạnh tranh 2004 về trường hợp TTKT bị cấm (khi thị phần kết hợp của các bên tham gia TTKT chiếm trên 50% 
thị phần trên thị trường liên quan).  
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Thông qua quá trình điều tra, xử lý 06 vụ việc hạn chế cạnh tranh, với gần 70 
doanh nghiêp bị điều tra, Hội đồng Cạnh tranh đã ra quyết định xử lý, thu về ngân 
sách nhà nước tổng số tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh gần 5,5 tỷ đồng. 

- Về kết quả triển khai Điều 6, Luật Cạnh tranh 2004 (Các hành vi bị cấm 
đối với cơ quan quản lý nhà nước), thực tiễn trong những năm qua đã xảy ra tình 
trạng một số cơ quan quản lý nhà nuớc tại địa phương đã có hành vi hoặc ban 
hành các văn bản hành chính chứa đựng nội dung mang tính mệnh lệnh để chỉ 
định doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ hoặc phân biệt đối xử 
giữa các doanh nghiệp. Những hành vi mang tính mệnh lệnh can thiệp trực tiếp 
vào các hoạt động cạnh tranh trên thị trường như vậy có thể gây những tác động 
tiêu cực và làm phương hại đến môi trường cạnh tranh, tạo ra sự phân biệt đối 
xử bất bình đẳng làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp khác trên thị trường. Điều này 
không chỉ có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 6, Luật Cạnh tranh 2004 về các 
hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước mà còn đi ngược lại tinh thần 
của nguyên tắc thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh đã được ghi nhận và quy định tại 
Điều 51, Hiến pháp năm 2013 và Điều 10, Luật Thương mại cùng một số quy 
định pháp luật khác về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trước tình hình đó, để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận về chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Cục CT&BVNTD đã tiến hành 
xác minh các sự việc, chủ động làm việc và nhận được sự ủng hộ, hợp tác tích 
cực, hiệu quả từ hầu hết các cơ quan và đơn vị có liên quan để tháo gỡ và xử lý 
đối với từng sự việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, phù hợp với điều kiện 
kinh tế xã hội đặc thù ở từng địa phương và đồng thời cũng để giải toả những 
thắc mắc và bức xúc từ cộng đồng xã hội. Cục cũng đã báo cáo Lãnh đạo Bộ 
Công Thương ban hành công văn số 10809/BCT-QLCT ngày 20 tháng 10 năm 
2015 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó đề nghị 
UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương cùng phối hợp chỉ đạo các 
Sở, ban, ngành, UBND các cấp trực thuộc, trong quá trình tham mưu cho tỉnh về 
điều hành kinh tế - xã hội, không đề xuất các biện pháp có khả năng vi phạm 
quy định tại Điều 6, Luật Cạnh tranh 2004. 

- Kiểm soát tập trung kinh tế: tính đến hết năm 2018, Cục CT&BVNTD 
đã thụ lý 41 vụ việc thông báo tập trung kinh tế (TTKT) và nhiều vụ việc tham 
vấn khác cả trước và trong quá trình các doanh nghiệp thực hiện TTKT. Nếu căn 
cứ theo nhóm ngành nghề kinh doanh thì hoạt động TTKT trong thời gian qua 
tập trung trong một số nhóm ngành chính như công nghiệp chế biến thực phẩm, 
sản xuất và phân phối đồ uống; phân phối bán lẻ, kinh doanh bất động sản và 
thông tin truyền thông. Các doanh nghiệp tham gia TTKT thuộc mọi thành phần 
kinh tế, từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên 
doanh đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng chủ yếu là các doanh 
nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn đầu trong các ngành, lĩnh vực kinh doanh tại Việt 
Nam và các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới. Trong số các vụ việc thông báo 
và tham vấn TTKT với Cục QLCT có nhiều vụ việc lớn, mặc dù diễn ra ở nước 
ngoài, nhưng các doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, như 
Alcatel - Lucent, ICI - Akzo, Prudential - AIA… 
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- Về điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh: trong hơn 
10 năm thực thi các quy định về chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
(CTKLM), tính đến hết năm 2018, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận hơn 360 
khiếu nại, tiến hành điều tra hơn 200 vụ và ra quyết định xử phạt khoảng 190 vụ 
đã điều tra. 

Nếu căn cứ theo nhóm hành vi vi phạm, các vụ việc CTKLM thường diễn 
ra dưới nhiều hình thức, theo nhiều dạng hành vi vi phạm khác nhau, trong đó 
chủ yếu là các hành vi quảng cáo nhằm CTKLM hoặc bán hàng đa cấp bất 
chính… Theo số liệu do Cục QLCT tổng hợp, nhóm vụ việc liên quan đến hành 
vi quảng cáo nhằm CTKLM chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các vụ việc 
được điều tra, xử lý (chiếm tới 62%), tiếp theo là các vụ việc liên quan tới hành 
vi bán hàng đa cấp bất chính (chiếm 17%). 

b) Tồn tại, hạn chế công tác quản lý nhà nước, tố tụng về cạnh tranh 
Về điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh: 
Do còn những điểm hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn của Luật 

Cạnh tranh 2004 dẫn đến thực trạng công tác thực thi và triển khai thực hiện 
không đạt được kết quả như kỳ vọng, cụ thể: 

- Các quy định của Luật Cạnh tranh 2004 chưa thực sự đi vào cuộc sống, 
chưa phát huy được sứ mệnh bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng, lành 
mạnh, làm động lực cho sự phát triển kinh tế. 

- Số các vụ việc cạnh tranh được phát hiện, điều tra, xử lý còn hạn chế 
trong khi thực tế môi trường cạnh tranh tiềm ẩn nhiều hành vi có tác động tiêu 
cực tới thị trường, đặc biệt trong những ngành, lĩnh vực có quy mô lớn hoặc 
đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế như lĩnh vực năng lượng, dược phẩm, 
phân phối, bán lẻ, vận tải, logistics, du lịch, các ngành ứng dụng công nghệ,… 

- Quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế 
gặp nhiều khó khăn do các quy định của Luật còn cứng nhắc dẫn đến sai sót, bỏ 
lọt hành vi vi phạm, khó chứng minh hành vi vi phạm của doanh nghiệp, chưa 
có cơ chế và tiêu chí cụ thể để cơ quan cạnh tranh đánh giá tác động hạn chế 
cạnh tranh của hành vi, đặc biệt trong các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 
và tập trung kinh tế để từ đó ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm 
và thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả. 

Bên cạnh đó, vấn đề về mô hình tổ chức, địa vị pháp lý, yếu tố độc lập 
của cơ quan cạnh tranh cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực trạng nêu 
trên. Cũng từ vấn đề về cơ cấu, tổ chức của cơ quan cạnh tranh dẫn đến việc đáp 
ứng về nguồn nhân lực rất hạn chế, số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước và điều tra viên vụ việc cạnh tranh chưa đáp ứng được nhu cầu thực 
tế, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến số lượng vụ việc điều tra trong cả hành vi 
hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh ít, dàn trải và chưa thực hiệu 
quả. 

Về hoạt động kiểm soát tập trung kinh tế: 
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Do các bất cập của Luật Cạnh tranh 2004 về việc kiểm soát tập trung kinh 
tế theo một tiêu chí duy nhất là “thị phần” mà không kiểm soát theo tiêu chí 
“đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh” của tập trung kinh tế dẫn tới công tác 
kiểm soát tập trung kinh tế trước đây không đạt được mục tiêu và hiệu quả. Cụ 
thể: 

- Chưa ngăn chặn và loại bỏ triệt để tập trung kinh tế có tác động tiêu cực 
của tới môi trường cạnh tranh bởi không phải lúc nào mua bán, sáp nhập cũng 
làm tăng cạnh tranh, việc sử dụng tập trung kinh tế có chủ đích có thể làm giảm 
và thậm chí loại bỏ cạnh tranh, làm thay đổi cấu trúc thị trường và tương quan 
cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt trong những ngành, lĩnh vực có mức độ tập 
trung cao (Dựa vào đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh chứ không chỉ dựa vào 
một tiêu chí “tĩnh” là thị phần). Trong trường hợp tập trung kinh tế được thực 
hiện bởi các công ty đa quốc gia thì sau khi sáp nhập, mua lại có thể gây hạn chế 
cạnh tranh đánh kể trên thị trường nội địa do các công ty đa quốc gia có thể 
kiểm soát, chi phối trên phạm vi toàn cầu về cả mặt thị trường lẫn phân phối.  

- Việc quy định kiểm soát tập trung kinh tế chỉ dựa trên tiêu chí “thị phần 
kết hợp”, do đó chưa quy định rõ về việc kiểm soát các hình thức tập trung kinh 
tế theo chiều dọc, hoặc tập trung kinh tế hỗn hợp, dẫn đến bỏ sót các trường hợp 
tập trung kinh tế có nguy cơ tác động hạn chế cạnh tranh. Đồng thời, gây khó 
khăn cho doanh nghiệp trong việc xác định nghĩa vụ “thông báo”, vì vậy làm 
giảm tính khả thi của các quy định về kiểm soát tập trung kinh tế trong thực tiễn. 

c) Xu hướng, nhu cầu về công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh 
Một trong những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới là phải thực thi 

hiệu quả Luật Cạnh tranh 2018 nhằm “tạo lập, duy trì và bảo đảm môi trường 
cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị trường, từ đó 
tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, phân bổ hiệu quả các nguồn lực, nâng 
cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Luật 
Cạnh tranh 2018 đã được xây dựng bảo đảm tính hợp lý về mặt kinh tế có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý nhằm phát huy được các tác 
động tích cực, hạn chế giảm thiểu các tác động phản cạnh tranh của các hành vi 
kinh doanh trên thị trường. Luật Cạnh tranh 2018 đã bao quát được nhiều dạng 
thức kinh doanh ngày càng phức tạp của doanh nghiệp trên thị trường. 

Những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018 có thể kể đến như sau: 
- Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Luật quy định điều 

chỉnh cả hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả 
năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam cho dù hành vi 
được thực hiện ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Luật cũng quy định bổ sung 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan vào đối tượng 
áp dụng nhằm bao quát mọi chủ thể có thể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật 
cạnh tranh. 

- Sửa đổi và bổ sung hành vi cấm đối với cơ quan nhà nước. Trên cơ sở kế 
thừa quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật tiếp tục quy định đồng thời có 
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sửa đổi và bổ sung hành vi bị cấm đối với cơ quan nhà nước, theo đó, cơ quan nhà 
nước bị nghiêm cấm thực hiện một số các hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị 
trường. 

- Hoàn thiện quy định kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và bổ sung 
quy định về chính sách khoan hồng. Quy định kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện theo hướng mở rộng và thay đổi cách 
quy định cấm đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Thay vì quy định 
cấm dựa trên mức thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận như 
trong Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật quy định các tiêu chí đánh giá tác động 
hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể làm cơ sở quy 
định cấm đối với một số hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, bao gồm cả thỏa 
thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc, ngoài những thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh có tính chất nghiêm trọng bị cấm theo nguyên tắc vi phạm mặc nhiên. Quy 
định của Luật cho phép kiểm soát mọi hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, cả 
theo chiều ngang và theo chiều dọc, gây tác động hoặc có khả năng gây tác động 
hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường. Ngoài ra, Luật bổ sung quy 
định về chương trình khoan hồng được sử dụng như một công cụ của cơ quan 
cạnh tranh nhằm tăng cường khả năng phát hiện, điều tra các hành vi thoả thuận 
hạn chế cạnh tranh hiện đang có xu hướng ngầm hoá. 

- Bổ sung tiêu chí xác định sức mạnh thị trường đáng kể làm cơ sở xác định 
doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền. Luật quy 
định bổ sung thêm các yếu tố khác ngoài yếu tố thị phần để xác định doanh 
nghiệp, nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường. Điều này là 
phù hợp đảm bảo xác định chính xác sức mạnh thị trường của doanh nghiệp và 
phản ánh đúng thực tiễn cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, các hành vi lạm 
dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm được sửa đổi 
để phản ánh rõ bản chất hành vi thông qua việc nhấn mạnh yếu tố hậu quả và tác 
động của hành vi. 

Luật Cạnh tranh 2018 thay đổi cách thức tiếp cận kiểm soát tập trung kinh 
tế theo hướng trao quyền cho cơ quan cạnh tranh trong việc đánh giá tập trung 
kinh tế và mở rộng ngưỡng kiểm soát tập trung kinh tế cụ thể, rõ ràng hơn để 
tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thông báo tập 
trung kinh tế với cơ quan cạnh tranh. 

Cách tiếp cận mới theo hướng cả tiền kiểm và hậu kiểm sẽ giúp cho cơ 
quan cạnh tranh chủ động: (i) có cơ chế giám sát đối với những tập trung kinh tế 
tiềm ẩn khả năng lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường (doanh nghiệp có vị 
trí thống lĩnh được hình thành sau tập trung kinh tế và vẫn được phép thực hiện) 
để giảm thiểu khả năng lạm dụng vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp sau tập 
trung kinh tế; và (ii) có điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu về tập trung kinh tế của 
Việt Nam, phục vụ cho công tác quản lý về cạnh tranh nói chung và công tác 
quản lý về hoạt động mua bán và sáp nhập nói riêng. (Hiện nay, chưa có cơ quan 
quản lý nhà nước nào chịu trách nhiệm xây dựng và công bố về cơ sở dữ liệu về 
tập trung kinh tế trên thị trường Việt Nam). 
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Với những thay đổi nêu trên, trong thời gian tới sẽ đặt ra nhiều thách thức 
cho cơ quan cạnh tranh về sự gia tăng các vụ việc mua bán sát nhập, tập trung 
kinh tế; gia tăng yếu tố cạnh tranh trên thị trường dẫn đến hành vi vi phạm pháp 
luật cạnh tranh đòi hỏi phải phát hiện, tổ chức điều tra, xử lý; ngoài ra cần tăng 
cường công tác giám sát thị trường, đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, 
lành mạnh. 

Do đó, vấn đề mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải cần 
đảm bảo vị trí độc lập, địa vị pháp lý và phải có cơ cấu tổ chức, nhân sự phù hợp 
đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ. 

2.2. Về quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
a) Kết quả công tác 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thông qua và có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 7  năm 2011. Trong hơn 10 năm thực thi Luật vừa qua, có một số 
kết quả đáng chú ý như sau: 

- Tiếp nhận, tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng: 
Từ năm 2011 đến năm 2014, số lượng khiếu nại yêu cầu được các cơ quan 

quản lý nhà nước tiếp nhận và giải quyết là khá hạn chế với khoảng dưới 100 vụ 
ở cơ quan Trung ương (Bộ Công Thương) và hầu như chưa được triển khai tại 
các địa phương. Từ năm 2015 trở đi, công tác này bắt đầu được quan tâm, đẩy 
mạnh. Trong giai đoạn 2015-2018, tính trung bình, mỗi năm Cục CT&BVNTD 
(Bộ Công Thương) tiếp nhận và giải quyết hơn 1.500 vụ việc của người tiêu 
dùng. Trong số đó, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan tới số lượng 
hàng trăm người tiêu dùng hoặc liên quan đến hoạt động của các tập đoàn quốc 
tế, đến lĩnh vực của nhiều bộ, ngành tại Việt Nam. Cùng với đó, thông qua Tổng 
đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại đầu số miễn phí toàn quốc 1800.6838, 
hàng năm, Cục tiếp nhận và trả lời tư vấn cho 6000 - 7000 cuộc gọi. Các số liệu 
thực tế cho thấy, số lượng vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng ngày càng có 
xu hướng gia tăng. Đối với các địa phương, các Sở Công Thương và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện cũng đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết với hàng trăm 
vụ việc mỗi năm. 

- Giám sát thực hiện thu hồi hàng hóa khuyết tật: 
Theo báo cáo, kể từ khi Luật có hiệu lực, việc tiếp nhận và giám sát các 

vụ việc thu hồi sản phẩm khuyết tật chủ yếu được thực hiện tại cơ quan trung 
ương. Giai đoạn 2012-2018 cho thấy, 100% các chương trình thu hồi hàng hóa 
khuyết tật đều thực hiện trên phạm vi cả nước. Vì vậy, theo quy định tại Điều 22 
của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD là cơ quan có 
thẩm quyền tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện các chương trình thu hồi. 

Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2012 tới nay, Cục đã tiếp nhận và giám 
sát việc thực hiện 113 chương trình thu hồi hàng hóa có khuyết tật, tổng số sản 
phẩm thuộc phạm vi của các chương trình là khoảng 24 triệu sản phẩm, trong 
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đó, bao gồm sản phẩm, hàng hóa trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế: Phương 
tiện cơ giới, đồ điện tử gia dụng, văn phòng, thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sắc 
đẹp, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo...Một số vụ việc có phạm vi thực hiện trên toàn 
thế giới như đối với sản phẩm: đèn treo tường của thương hiệu IKEA; sản phẩm 
tiệt trùng bằng hơi nước của thương hiệu Medela; túi khí trên các dòng xe ô tô 
BMW E46; củ sạc máy tính của Apple;... 

Để đáp ứng nhu cầu chia sẻ và cảnh báo thông tin về sản phẩm có khuyết 
tật, Cục CT&BVNTD đã tham gia và trở thành thành viên tích cực, chủ động 
của nhiều cổng thông tin về sản phẩm có khuyết tật, cụ thể: Cổng thông tin về 
sản phẩm khuyết tật trong khu vực các Quốc gia Đông Nam Á 
(https://aseanconsumer.org/); Cổng thông tin về sản phẩm khuyết tật của Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế quốc tế - OECD (http://www.oecd.org.) 

- Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung: 
Trong giai đoạn 2012-2014, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và xử lý 382 

hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Trong năm 2015, 
Cục đã tiếp nhận 755 hồ sơ, cao gần gấp 2 lần của cả giai đoạn 2012-2014, và 
tổng số lượng của năm 2016 là 1342 hồ sơ, của năm 2017 là 939 hồ sơ. Bên 
cạnh đó, từ năm 2013, Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành công tác kiểm tra 
doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp được kiểm tra trung bình hàng năm giai 
đoạn 2014-2015 là 40 doanh nghiệp. Đối với công tác xử lý vi phạm pháp luật, 
giai đoạn 2013-2015, Bộ đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 5 công ty và 
đình chỉ hoạt động ký kết hợp đồng có thời hạn do hành vi không đăng ký hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

Để thực hiện hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã xây dựng nhiều văn bản pháp 
luật, tổ chức làm việc trực tiếp với nhiều ban, ngành để hướng dẫn và phối hợp 
thực hiện các công việc chuyên môn; kiến nghị, tham mưu Lãnh đạo Bộ ký văn 
bản hợp tác với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện đăng ký hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực bảo hiểm. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo vệ người tiêu 
dùng  

Năm 2012, Bộ Công Thương đã xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ 
liệu thu thập và xử lý các phản ánh, vấn đề của người tiêu dùng. 

Năm 2015, Hệ thống dữ liệu tiếp tục được nâng cấp, tích hợp một phần 
vào Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838. Nhờ dữ liệu tổng hợp và 
phân tích, Cục CT&BVNTD đã kịp thời có các đánh giá, tổng kết về tình hình, 
xu hướng vi phạm, từ đó, có các thông tin, số liệu cụ thể để xây dựng các cảnh 
báo, khuyến cáo cho người tiêu dùng và định hướng hoạt động cho công tác bảo 
vệ người tiêu dùng. 

Nhằm mở rộng hiệu quả của hệ thống, căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt 
động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương 
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đã trình và được phê duyệt thực hiện Đề án Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu 
dùng trên toàn quốc tại Bộ Công Thương. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục 
nâng cấp, mở rộng Tổng đài và tăng cường kết nối tới 63 địa phương, một số cơ 
quan và đơn vị liên quan.  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng  
Bên cạnh các hoạt động phối hợp tại các địa phương, giai đoạn 2011 tới 

nay, định kỳ hàng năm, Bộ Công Thương đều phát động và thực hiện các hoạt 
động nhằm tạo điểm nhấn cho công tác bảo vệ người tiêu dùng. Đặc biệt, sau khi 
Quyết định số 1035/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam được ban hành, từ 2016 tới nay, thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phát động và kêu gọi thực hiện các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15 tháng 3 hàng năm.  

Kết quả cho thấy, vào dịp tháng 3 hàng năm đều có 60/63 tỉnh, thành phố 
triển khai hoạt động hưởng ứng. Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến thương mại và 
đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các phương tiện truyền thông cũng góp 
phần tạo nên không khí hưởng ứng mạnh mẽ và hiệu quả trên phạm vi cả nước.  

- Hướng dẫn Sở Công Thương và hỗ trợ hoạt động của các Hội Bảo vệ 
người tiêu dùng. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đã tiến hành 
nhiều hoạt động làm việc, trao đổi chuyên môn với các Sở Công Thương, đồng 
thời hỗ trợ cho các Hội Bảo vệ người tiêu dùng như: hướng dẫn, nâng cao trình 
độ năng lực cho cán bộ Hội; xây dựng các văn bản chính sách nhằm tạo điều 
kiện hỗ trợ hoạt động của Hội; làm đầu mối trong việc kết nối, chia sẻ thông tin 
với các cơ quan, tổ chức quốc tế... Theo thống kê, trong giai đoạn từ 2010 tới 
nay, số lượng các Hội thành lập mới tăng theo năm, từ 39 Hội năm 2011 lên 54 
Hội vào giữa năm 2018. 

b) Tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng 

Qua đánh giá, có thể thấy vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trong công 
tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, có thể kể đến 
một số hạn chế như:  

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã xuất hiện một số quy định không 
còn phù hợp với thực tiễn. 

- Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng từ Trung 
ương đến địa phương đã được hình thành nhưng còn mỏng và yếu, chưa đủ sức 
thực hiện đầy đủ tất cả các chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu, kỳ vọng của 
người tiêu dùng, cộng động doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

- Việc giải quyết các tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng và 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh còn phức tạp về quy trình và ít về số lượng, chưa 
tương xứng với số lượng thực tế các tranh chấp trên thị trường. 
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Như vậy, nhiều hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân từ việc hệ thống 
cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn mỏng và yếu, 
mô hình chưa phù hợp, nguồn lực chưa tương xứng để thực hiện các nhiệm vụ 
được giao. 

c) Xu hướng, yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trong thời gian tới 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, bối cảnh phát triển như vũ bão 
của thương mại điện tử cũng như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về 
việc “kiến tạo” một môi trường kinh doanh – tiêu dùng lành mạnh và bền vững 
dành cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trở nên bức 
thiết hơn bao giờ hết. Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ này, việc nâng cao hiệu 
quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng đủ mạnh và xứng tầm nhiệm vụ trở nên đặc biệt quan trọng. 

Căn cứ quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 
99/2011/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan, có thể thấy, Cục Cạnh 
tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữ vai trò then chốt và trung tâm 
trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Cơ quan này vừa giữ vai trò là đơn vị tham mưu, xây dựng các chính sách, pháp 
luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa tổ chức thực thi. Quan trọng hơn, 
cơ quan này vừa giữ vai trò điều tiết, điều phối các hoạt động về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng giữa các Bộ ngành ở Trung ương lại vừa phải hướng dẫn, hỗ 
trợ các địa phương triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các 
tỉnh, thành phố trên cả nước.  

Vì vậy, hoàn thiện mô hình, nâng cao năng lực thực thi cho các bộ phận 
thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng là tiền đề quan trọng để hoàn thiện hệ thống các cơ 
quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên cả nước. Điều 
này không chỉ tạo cơ sở để thực thi tốt hơn nữa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng mà còn để thực hiện các chỉ đạo quan trọng của Ban Bí thư trong Chỉ thị 
số 30-CT/TW. 

2.3. Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 
a) Kết quả công tác 
- Công tác xây dựng văn bản pháp luật 
Trong thời gian vừa qua, Cục CT&BVNTD đã khẩn trương xây dựng và 

trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về 
quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp, thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. Nghị 
định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02 tháng 5 năm 2018.  

Để đảm bảo hiệu lực thi hành của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, ngày 24 
tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT 
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quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Thông tư có 
hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2018. 

Đồng thời, ngày 08 tháng 10 năm 2018, Chính phủ cũng đã ban hành 
Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 
xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp trong đó bổ sung chế 
tài đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP. 

Cùng với các quy định quản lý hành chính, quy định về xử lý hình sự đối 
với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung giấy chứng nhận 
đã được quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015, chính thức có hiệu lực và 
được thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đây là công cụ pháp lý quan trọng 
để xử lý hoạt động kinh doanh đa cấp không phép, giúp ổn định thị trường hoạt 
động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động, xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật trong hoạt động BHĐC 

Công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt trong 
thời gian qua đã giúp thị trường dần ổn định trở lại. Trong giai đoạn 2016 - 
2018, Cục CT&BVNTD đã tiến hành xử lý thu hồi giấy chứng nhận hoạt động 
bán hàng đa cấp của 18 doanh nghiệp, đồng thời có thêm 20 doanh nghiệp tự 
chấm dứt hoạt động. Theo đó, tính đến nay, số lượng doanh nghiệp có giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hiện chỉ còn 23 doanh nghiệp 
(giảm từ 67 doanh nghiệp vào thời điểm đầu năm 2016). 

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 
Trong thời gian qua, Cục CT&BVNTD đã phối hợp với các cơ quan có 

liên quan tích cực triển khai các hoạt động tuyền truyền phổ biến về bán hàng đa 
cấp bất chính. Đến nay, nhiều người dân đã ý thức được các rủi ro khi tham gia 
vào các hoạt động BHĐC bất chính, từ đó đã có tâm lý đề phòng trước các lôi 
kéo, dụ dỗ. Người dân cũng đã nhận thức được BHĐC không phải là một hình 
thức đầu tư hay một phương thức làm giàu dễ dàng mà BHĐC đang hướng dần 
đến hoạt động bán hàng và tiêu dùng hàng hóa đơn thuần.  

Qua theo dõi, số lượng người tham gia BHĐC trong những năm vừa qua 
đã giảm mạnh, giảm từ 1,2 triệu người cuối năm 2015 xuống còn hơn 630.000 
người cuối năm 2016 (giảm gần 50% so với năm 2015). Năm 2017, số lượng 
người tham gia là 707.000 người (giảm hơn 40% so với năm 2015). Đến hết 
năm 2018, số người tham gia bán hàng đa cấp là 1.246.195 người. Tuy nhiên, 
trong tổng số này chỉ có khoảng 270.000 người (28%) có hoạt động bán hàng đa 
cấp (có bán hàng), còn lại 72% chỉ mua hàng nhưng vẫn ký hợp đồng tham gia 
bán hàng đa cấp để được mua với mức giá chiết khấu dành cho người tham gia 
bán hàng đa cấp. Như vậy, trên thực tế số lượng người tham gia bán hàng đa cấp 
đã giảm hẳn so với các kỳ trước đây. 

Ngoài ra, Cục CT&BVNTD cũng thường xuyên đăng tải trên website Cục 
các thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp có dấu hiệu kinh doanh theo 
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phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 
hàng đa cấp như FutureNet, Freedom Group... để cảnh báo người dân nhằm tránh 
các thiệt hại không đáng có. 

b) Một số khó khăn, tồn tại 
Hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động môi giới, bán hàng thực hiện qua 

phương thức truyền miệng. Các thông tin thường được người tham gia trao đổi 
trực tiếp với nhau mà không thông qua các phương tiện quảng cáo như truyền 
hình, truyền thanh, tờ rơi, biển quảng cáo như các loại hình kinh doanh truyền 
thống khác. Đặc điểm này khiến việc kiểm soát thông tin tuyên truyền giữa nội 
bộ những người tham gia bán hàng đa cấp và giữa người tham gia bán hàng đa 
cấp với người tiêu dùng rất khó khăn. Khi hoạt động bán hàng đa cấp bị lợi dụng 
để trục lợi thông qua các hình thức biến tướng, cơ quan chức năng thường khó 
có được chứng cứ để xử lý đối với các đối tượng đưa thông tin quảng cáo không 
đúng sự thật để nói quá hay lôi kéo người khác tham gia.  

Bản thân các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động ở nhiều địa bàn 
nhưng không thông qua các địa điểm cố định mà thông qua mạng lưới người 
tham gia đông đảo. Chính vì vậy, việc quản lý đối với hoạt động này gặp nhiều 
khó khăn. 

Hiện nay, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ở địa phương gặp 
một số khó khăn sau: 

- Hiện tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để lừa đảo, trục lợi 
thông qua hình thức đầu tư với đối tượng không phải là hàng hóa như hoạt động 
đầu tư tiền vào các dự án tài chính, khóa học, ví điện tử không thuộc phạm vi 
quản lý của Nghị định 40/2018/NĐ-CP nên khó khăn trong công tác quản lý.  

- Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương phát sinh 
một số vướng mắc liên quan đến Thời hạn xử lý hồ sơ thông báo hội nghị, hội 
thảo, đào tạo, trình tự thủ tục với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo, thành phần hồ sơ. 

- Quy định về hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp tại điểm h khoản 1 
Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, cụ thể “cấm doanh nghiệp thực hiện khuyến 
mại sử dụng mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh mà trong đó người tham gia 
chương trình khuyến mại có nhiều hơn một vị trí, mã số hoặc các hình thức 
tương đương khác” không rõ ràng nên vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Một số địa phương như Cao Bằng, Quảng Ninh đã phản ánh quy định 
hiện hành không yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có trụ sở, chi 
nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở kinh doanh tại địa phương nên công tác 
giám sát ở địa phương chưa thực sự hiệu quả.  

Về căn cứ pháp lý, hiện tại, căn cứ pháp lý của Nghị định 40/2018/NĐ-CP 
là Luật Cạnh tranh năm 2004 đã được sửa đổi, thay thế bằng Luật Cạnh tranh 
sửa đổi năm 2018. Luật Cạnh tranh sửa đổi năm 2018 đã bỏ quy định liên quan 
đến hoạt động bán hàng đa cấp và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 
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dẫn đến sẽ không có căn cứ pháp lý để xử phạt hành vi bán hàng bất chính từ 
thời điểm 01 tháng 7 năm 2019 do đó, hiện nay, Bộ Công Thương đã trình 
Chính phủ xem xét, ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-
CP dẫn trên.  

2.4 Về hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 

Hợp tác quốc tế là điều kiện thiết yếu để tồn tại và phát triển. Cũng như 
bất kỳ lĩnh vực nào khác, hợp tác quốc tế trong cạnh tranh và bảo vệ người tiêu 
dùng được coi là một kênh dẫn hiệu quả nhằm gia tăng nguồn lực, tăng cường 
năng lực thực thi của cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thông qua 
hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế giữa các cơ quan 
cạnh tranh trong và ngoài khu vực. Các hoạt động cụ thể đã triển khai trong thời 
gian qua: 

- Trong hợp tác song phương: Cục đã tham gia đàm phán và ký kết hai 
(02) Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh với Cơ quan 
chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) năm 2010 và Ủy Ban Thương mại lành 
mạnh Nhật Bản (JFTC) năm 2013; 01 MOU với Cơ quan bảo vệ người tiêu 
dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Agency – KCA) trong lĩnh vực bảo vệ người 
tiêu dùng. 

Về hợp tác đa phương: Cục đã tham gia và trở thành thành viên của các tổ 
chức cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trong và ngoài khu vực, cụ thể: (1) 
thành viên Nhóm Chuyên gia cạnh tranh (AEGC) từ năm 2007; (ii) thành viên 
Mạng lưới cạnh tranh toàn cầu (ICN) từ năm 2009; (iii) thành viên Ủy ban bảo 
vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) từ năm 2007; (iv) thành viên Mạng lưới 
Bảo vệ người tiêu dùng quốc tế (ICPEN) từ năm 2011. 

Ngoài ra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng còn tích cực tham 
gia hoạt động về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của một số tổ chức quốc 
tế như OECD, UNCTAD, APEC… và có hợp tác song phương với cơ quan cạnh 
tranh và bảo vệ người tiêu dùng một số nước như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc…. 

Bên cạnh đó, Cục CT&BVNTD đã tham gia đàm phán và thực thi các nội 
dung chương cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng ở các Hiệp định thương mại 
tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia (đã ký kết 13 Hiệp 
định và đang trong quá trình đàm phán 04 Hiệp định). Trong đó, 05 Hiệp định 
đã ký kết và 03 Hiệp định đang đàm phán có chương riêng về chính sách cạnh 
tranh và các điều khoản về bảo vệ người tiêu dùng.  

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh 
3.1. Về xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh 
Sau mười năm hình thành và phát triển, Hội đồng Cạnh tranh đã có những 

bước phát triển đáng kể về lực lượng và về hiệu quả công tác. Hội đồng Cạnh 
tranh đã giải quyết, xử lý 06 vụ việc hạn chế cạnh tranh. Hiện nay, Hội đồng 
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Cạnh tranh đang tiếp tục triển khai xử lý 01 vụ việc hạn chế cạnh tranh liên quan 
đến việc Grap mua lại Uber. 

Trong thời gian qua, Hội đồng Cạnh tranh đã giải quyết đúng hạn 100% 
số vụ việc vi phạm do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng) chuyển hồ sơ điều tra. Các vụ việc do Hội đồng Cạnh tranh tổ 
chức xử lý đối với gần 40 doanh nghiệp bị xử phạt tiền hoặc chịu phí xử lý vụ 
việc đều đã được thực thi đầy đủ. Kết quả giải quyết và tính chất của các vụ việc 
được xử lý đã khẳng định sự thành công của Hội đồng Cạnh tranh trong công tác 
xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh trên các 
phương diện sau: 

Thứ nhất, các quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã được 
ban hành đúng trình tự, thủ tục luật định. Các quyết định của Hội đồng xử lý đều 
đã qua các giai đoạn giải quyết khiếu nại tại Hội đồng Cạnh tranh, thậm chí có 
vụ việc đã được tòa án xét xử theo tố tụng hành chính, qua hai cấp xét xử đều 
tuyên giữ nguyên quyết định của Hội đồng Cạnh tranh. Kết quả giải quyết của 
hệ thống Tòa án đều thống nhất công nhận tính hợp pháp của các quyết định do 
Hội đồng Cạnh tranh và Hội đồng xử lý vụ việc ban hành.Điều này thể hiện 
những nỗ lực của Hội đồng Cạnh tranh trong việc thực thi nghiêm pháp luật 
cạnh tranh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của tổ chức, cá nhân. 

Thứ hai, việc giải quyết các vụ việc trên cho thấy quyết tâm đưa Luật 
Cạnh tranh đi vào cuộc sống. Trong các vụ việc được xét xử, có 02 vụ việc do 
cơ quan quản lý cạnh tranh tự phát hiện hành vi vi phạm, ra quyết định điều tra. 
Trong quá trình xử lý, sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật cũng 
được tổ chức hợp lý trên tinh thần tôn trọng sự độc lập trong hoạt động nhưng 
vẫn đảm bảo hiệu quả của quá trình giải quyết vụ việc.  

Thứ ba, với kết quả xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm hạn 
chế cạnh tranh của một số doanh nghiệp có vị thế độc quyền, thống lĩnh, doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài... đã không chỉ điều chỉnh 
hành vi của các doanh nghiệp liên quan mà còn có tác động tích cực nhiều mặt 
đến cơ cấu thị trường và sự phát triển môi trường kinh doanh cạnh tranh lành 
mạnh, thể hiện sự nghiêm minh đối với các hành vi của các doanh nghiệp khác 
và bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp nói chung. 

3.2. Các hoạt động khác 
Bên cạnh công tác xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng Cạnh 

tranh đã thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác để góp phần vào 
việc thực thi nhiệm vụ được giao: 

a) Tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
- Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16 

tháng 01 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Hội đồng Cạnh tranh. Nghị định 07/2015/NĐ-CP đã xác lập tương đối rõ vị trí của 
Hộ đồng Cạnh tranh trong bộ máy Nhà nước, đảm bảo cho việc thực thi chức năng, 
nhiệm vụ của Hội đồng Cạnh tranh hiệu quả. 



19 
 

 

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Hội đồng Cạnh tranh. 

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
35/2016/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với Thành viên Hội đồng Cạnh tranh và 
người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh thay thế Quyết định số 
82/2010/QĐ-TTg 

b) Hoạt động hợp tác quốc tế 
Hội đồng Cạnh tranh đã tăng cường hợp tác, thiết lập mối quan hệ hợp tác với 

nhiều tổ chức có liên quan trên thế giới như OECD (Competition Law and Policy 
Committee) UNCTAD (Competition and Consumer Policies Branch), ICN… và cơ 
quan cạnh tranh của một số nước và vùng lãnh thổ như Pháp, Hoa kỳ, Nhật 
Bản…Hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Hội 
đồng Cạnh tranh Việt nam trên trường quốc tế, tiến tới nâng cao nhận thức của cộng 
đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế về sự hiện diện và vai trò của Hội đồng 
Cạnh tranh trong việc thực thi pháp luật và chính sách cạnh tranh. 

4. Về nguồn lực 
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng cạnh tranh năm 

2006 tới thời điểm này, công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh đã đạt được 
những thành tích đáng kể: tham gia xây dựng trên 20 văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, trên 10 văn bản liên quan đến lĩnh vực 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; gia tăng số lượng các vụ việc cạnh tranh được 
điều tra, xử lý; nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và vai trò của 
Cơ quan cạnh tranh trong nền kinh tế vì thế cũng từng bước được cải thiện một 
cách đáng kể... 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực và ngân sách để thực thi cạnh tranh và bảo vệ 
người tiêu dùng trong thời gian vừa qua tại Việt Nam còn rất hạn hẹp. Ví dụ, 
năm 2018 cả Cục CT&BVNTD và Hội đồng cạnh tranh được giao 58 biên chế 
công chức và ngân sách phục vụ hoạt động khoảng trên 10 tỷ đồng. Với xu thế 
ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ phức tạp các hành vi vi phạm 
quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các hành vi phản cạnh tranh, 
cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường không chỉ ở quy mô trên lãnh thổ 
Viêt Nam mà còn chứa đựng các yếu tố xuyên biên giới, nguồn lực để đáp ứng 
nhu cầu của tình hình mới là rất lớn.  

Với nguồn lực có hạn về cả nhân sự và ngân sách, việc hợp nhất, tổ chức 
lại hai cơ quan cạnh tranh đặt ra nhiều thách thức phải giải quyết. Tuy nhiên, 
trên tinh thần thực hiện chủ trương Nghị quyết 18-NQ/TW hội nghị lần thứ sáu 
Ban chấp hành Trung ương Khóa XII ngày 25 tháng 10 năm 2017 về một số vấn 
đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Công Thương đưa ra phương án, cách thức hợp 
nhất, tổ chức lại cơ quan cạnh tranh một cách khoa học, khắc phục những khó 
khăn, tồn tại của mô hình cơ quan cạnh tranh cũ, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu 
thực tiễn. 
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III. KINH NGHIỆM, MÔ HÌNH CƠ QUAN CẠNH TRANH VÀ 
BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

1. Mô hình cơ quan cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
Liên quan đến việc thực thi pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu 

dùng, trên thế giới hiện đang tồn tại hai mô hình:  
(i) Một cơ quan thực thi song hành cả chức năng cạnh tranh và bảo vệ 

người tiêu dùng như Úc, Hoa Kỳ. 
(ii) Chức năng cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do hai 

(hoặc nhiều hơn hai) cơ quan độc lập thực thi như: Đức, Nhật Bản… 
Chính sách cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quan hệ 

chặt chẽ, cùng hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm 
quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, chính sách cạnh tranh tác động và điều 
chỉnh các hành vi của các doanh nghiệp nhằm tạo ra khung khổ cạnh tranh lành 
mạnh, bình đẳng để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh hiệu quả, bền vững, từ 
đó, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, cho nền kinh tế và cho người tiêu dùng. Ở 
khía cạnh ngược lại, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, điều chỉnh 
mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, một mặt góp phần nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực thi các quy định pháp luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mặt khác, cũng tạo điều kiện để người tiêu 
dùng tham qua vào quá trình giám sát, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp 
hoạt động hiệu quả trên thị trường. Việc lựa chọn thông minh của người tiêu 
dùng, ở bước đi tiếp theo, sẽ giữ lại cho thị trường những doanh nghiệp có sức 
cạnh tranh hiệu quả và bền vững, từ đó, tiếp tục tạo ra môi trường sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả, cung cấp những hàng hóa, dịch vụ tốt cho người tiêu dùng. 

Chính vì mối quan hệ mật thiết này, rất nhiều quốc gia vừa qua đã nhập 
chức năng bảo vệ người tiêu dùng vào cơ quan quản lý cạnh tranh như trường 
hợp của Hà Lan, Anh, Ai-len và đặc biệt là Xinh-ga-po (sáp nhật cơ quan cạnh 
tranh bảo vệ người tiêu dùng thành một cơ quan trong tháng 3 năm 2018). Hiện 
nay, một số nước như Phi-líp-pin, Nhật Bản… cũng đang xem xét báo cáo cấp 
có thẩm quyền (Nghị viện) về việc Ủy ban cạnh tranh sẽ thực thi đồng thời hai 
chức năng trên. 

Bảng 1: Mô hình cơ quan thực thi hai nhiệm vụ về cạnh tranh và bảo 
vệ người tiêu dùng một số nước 

 

TT Nước Cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người 
tiêu dùng 

Số lượng 
nhân viên 

1 Hoa Kỳ 

Ủy ban Thương mại Liên bang  
(US Federal Trade Commission) 
* Có chức năng quản lý bán hàng đa 
cấp 

1.110 
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2 Úc 

Ủy ban Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu 
dùng  
(Australian Competition and Consumer 
Commission)  

813 

3 Xinh-ga-po 
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng 
Xinh-ga-po (Singapore Competition and 
Consumer Commission)  

75 

4 Anh 
Cơ quan cạnh tranh và thị trường 
(Competition and Markets Authority) 

580 

5 Đan Mạch 
Cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người tiêu 
dùng (Competition and Consumer 
Authority)  

250 

6 Ba Lan 
Cơ quan cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng (Office for Competition 
and Consumer protection) 

498 

7 Phần Lan 
Cơ quan Cạnh tranh và Người tiêu dùng 
(Competition and Consumer Authority) 

125 

8 Ai-len 
Uỷ ban Cạnh tranh và Bảo vệ Quyền lợi 
Người tiêu dùng Ailen (Competition and 
Consumer Protection Commission)  

104 

9 Hà Lan 
Cơ quan Tiêu dùng và Thị trường 
(Consumer and Markets Authority) 

574 

10 Hàn Quốc 
Uỷ ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc 
(Korean Fair Trade Commission) 

532 

11 Ca-na-đa 

Cục Cạnh tranh  
(The Competition Bureau) 
* Có chức năng quản lý hoạt động bán 
hàng đa cấp 
* Ngoài chức năng về cạnh tranh, Cục 
Cạnh tranh thực hiện chức năng liên quan 
tới một số hành vi vi phạm quyền lợi 
người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cũng tồn tại 
Văn phòng Người tiêu dùng (Office of 
Consumer Affairs) với 15 người 

435 

Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo thường niên cơ quan cạnh tranh các nước, 2017 
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Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm quốc tế, hình thức bán hàng theo phương 
thức đa cấp là một loại của hình thức bán hàng trực tiếp thuộc sự điều chỉnh của 
hệ thống pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Do đó, các nước trên thế giới đều 
giao chức năng quản lý về hoạt động theo phương thức đa cấp thường giao Cơ 
quan bảo vệ người tiêu dùng.   

Như vậy, từ các phân tích ở trên có thể thấy việc giao nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là hoàn toàn 
phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, hiệu lực 
trong công tác quản lý. 

2. Vị trí, cơ cấu tổ chức và nhân sự của các Cơ quan cạnh tranh trên 
thế giới 

2.1. Các yêu cầu đối với một cơ quan cạnh tranh hiệu quả 
Qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, các nước phát triển trên thế giới coi 

cạnh tranh có vai trò vô cùng quan trọng, nó được coi là động lực của sự phát 
triển không chỉ của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp mà cả nền kinh tế nói chung. 
Do đó, để xây dựng một cơ quan cạnh tranh hiệu quả thì cần phải đáp ứng tối 
thiểu một số yêu cầu sau: 

a) Yêu cầu về vị thế cao trong bộ máy tổ chức nhà nước 
Qua thực tế nghiên cứu các mô hình cơ quan cạnh tranh các nước, các cơ 

quan cạnh tranh đều là Cơ quan đặc thù, đặc biệt quan trọng trong bộ máy tổ 
chức nhà nước. Các cơ quan cạnh tranh mang tính “lưỡng tính” hay bản chất là 
“hành chính bán tư pháp”. Điều này có nghĩa là cơ quan cạnh tranh vừa là cơ 
quan hành chính, chịu trách nhiệm thực thi các chính sách, pháp luật theo chỉ 
đạo của Chính phủ, vừa là cơ quan hoạt động mang tính tài phán khi có quyền ra 
quyết định điều tra, xử phạt và đưa ra các biện pháp chế tài đối với các bên có 
hành vi vi phạm pháp luật. Cách tiếp cận này cũng gợi mở ra một tư duy vượt 
khỏi cách tiếp cận truyền thống về phương pháp tổ chức bộ máy nhà nước phải 
được chia theo lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bên cạnh đó, sự kết hợp hai đặc 
tính “hành chính” và “tư pháp” là yếu tố đảm bảo cho cơ quan cạnh tranh thực 
hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Ví dụ rõ nét nhất về tính lưỡng tính của cơ quan cạnh tranh được thể hiện 
ở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban thương mại lành mạnh của 
Nhật Bản. Căn cứ Luật của Nhật Bản, có thể chia chức năng của Uỷ ban này làm 
hai loại: chức năng hành chính và chức năng tư pháp. Chức năng hành chính bao 
gồm: (i) ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chống độc quyền; (ii) 
thực hiện phối hợp với các ngành khác trong việc soạn thảo luật và chính sách 
ngành; (iii) hợp tác quốc tế về cạnh tranh và chống độc quyền. Về thẩm quyền 
tư pháp, khi xử lý vụ việc vi phạm Luật chống độc quyền, Uỷ ban có thể thi 
hành Luật đối với vụ việc hoàn toàn dựa vào các điều khoản và cách hiểu như 
tòa án. 
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Chính vì vậy, với chức năng hành chính bán tư pháp, để đảm bảo tính 
công bằng trong việc xử lý các vụ việc, đảm bảo công bằng trong tố tụng cạnh 
tranh, vì mục tiêu bảo vệ trật tự công cộng, cạnh tranh lành mạnh trên thị 
trường, cơ quan cạnh tranh cần phải có vị trí cao trong bộ máy nhà nước, có 
thẩm quyền quyết định các vụ việc vi phạm pháp luật cạnh tranh mà không chịu 
chi phối hay can thiệp bởi các cơ quan khác (lập pháp, hành pháp, tư pháp) và sử 
dụng những quyền hạn được quy định theo Luật để yêu cầu sự phối hợp, hỗ trợ 
của các cơ quan có liên quan. 

Một số nước như Ý, Hung-ga-ry, Cơ quan cạnh tranh có vị trí rất quan 
trọng, độc lập và trực thuộc Quốc hội. Các nước như Đức, Hoa Kỳ, Liên bang 
Nga, Nhật Bản, Úc, Mê-xi-cô... có cơ quan cạnh tranh trực tiếp trực thuộc Chính 
phủ. Một số cơ quan cạnh tranh khác lại được tổ chức như một Bộ hay ngang 
Bộ, độc lập với các bộ ngành khác. Một số trường hợp khác như Ca-na-đa, Anh, 
Pháp, Bỉ, Trung Quốc... mặc dù đặt trong một bộ ngành nào đó nhưng lại duy trì 
một chế độ độc lập rất cao trong hoạt động. Các cơ quan này chỉ bị phụ thuộc về 
mặt hành chính.  

Theo nghiên cứu của UNCTAD (2001) về “Nền tảng xây dựng cơ quan 
cạnh tranh hiệu quả”, một số biện pháp nhằm đảm bảo sự vị thế của cơ quan 
cạnh tranh gồm: 

(i) Trao cơ quan cạnh tranh quyền hạn pháp lý riêng biệt, tự quyết về các 
công việc phát hiện, điều tra, xử lý trong quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh; 

(ii) Quy định tiêu chuẩn chuyên môn đối với các vị trí được bổ nhiệm 
trong tổ chức cơ quan cạnh tranh; 

(iii) Có sự tham gia đại diện về hành pháp và lập pháp của Chính phủ 
trong quá trình bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan cạnh tranh; 

(iv) Cần có quy định về việc bổ nhiệm người đứng đầu và các thành viên 
lãnh đạo theo thời hạn nhất định; 

(v) Cung cấp đầy đủ, ổn định nguồn tài chính cho cơ quan cạnh tranh; các 
phí do cơ quan cạnh tranh thu được nên được sử dụng để chi trả cho quá trình 
hoạt động của cơ quan cạnh tranh, tránh trường hợp có sự can thiệp về chính trị 
thông qua việc cung cấp ngân sách hoạt động. 

b) Yêu cầu về nguồn lực 
*Yêu cầu về nguồn lực tài chính 
- Tại hầu hết các nước, kinh phí hoạt động cho cơ quan cạnh tranh đều lấy 

từ ngân sách nhà nước. Ở một số nước, khoản ngân sách này được quy định 
trong pháp luật cạnh tranh. Chẳng hạn, Luật chống độc quyền của Ý quy định: 
cơ quan chống độc quyền được cấp ngân sách từ Chính phủ Trung ương thông 
qua việc phân bổ ngân sách hàng năm. Trong phạm vi ngân sách này, cơ quan 
có trách nhiệm quản lý chi phí điều hành và hoạt động. Cơ quan chống độc 
quyền kết thúc năm tài khoá của mình vào ngày 30/4 của năm tiếp theo, và phải 
đệ trình báo cáo lên Cơ quan kiểm toán.  
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- Ngân sách dành cho cơ quan cạnh tranh của các nước đang ngày càng 
được tăng lên do tính chất của công việc. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
thì thị trường cũng ngày càng được mở rộng, hành vi vi phạm của các chủ thể 
kinh doanh ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Lượng công việc cho các 
cơ quan cạnh tranh cũng đang ngày càng tăng dần lên. Hầu hết các nước đều ý 
thức được điều này và đã có sự ưu tiên nhiều hơn đối với công tác quản lý cạnh 
tranh. 

*Yêu cầu về nguồn nhân lực 
- Kinh nghiệm các nước cho thấy người đứng đầu (Chủ tịch Ủy ban Cạnh 

tranh, Chủ tịch và thành viên Hội đồng Cạnh tranh) được bổ nhiệm bởi những 
người đứng đầu Chính phủ hoặc Quốc hội. Điều này nhằm đảm bảo tính chất 
quan trọng và vị thế của cơ quan cạnh tranh trong quá trình hoạt động. Tiêu 
chuẩn của các cán bộ cơ quan cạnh tranh (bao gồm cả các điều tra viên cạnh 
tranh) cần phải đạt được trình độ chuyên môn nhất định, có học vấn cao, có kinh 
nghiệm và kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

- Trên thực tế, các nguồn lực hoạt động của các cơ quan cạnh tranh ngày 
càng tăng lên nhanh chóng. Điều này càng cho thấy được vai trò quan trọng và 
sự ưu tiên của các nước trong việc tăng cường phát triển cơ quan cạnh tranh. 

2.2. Vị trí, cơ cấu tổ chức nhân sự của các Cơ quan cạnh tranh trên 
thế giới 

Căn cứ các yêu cầu như đã phân tích ở trên, các nước phát triển trên thế 
giới đều coi Cơ quan cạnh tranh là một cơ quan đặc thù, có vị trí đặc biệt quan 
trọng trong bộ máy tổ chức nhà nước, cụ thể: 

a) Về vị trí của cơ quan cạnh tranh 
Theo kinh nghiệm quốc tế, dù tổ chức theo mô hình nào thì yếu tố quan 

trọng tiên quyết đó là để đảm bảo tính vị thế cao của cơ quan cạnh tranh. Hiện 
nay, trên thế giới có xu hướng cơ quan cạnh tranh ngày càng độc lập và ít chịu 
sự kiểm soát của các Bộ/ ngành. 

Theo một báo cáo nghiên cứu khác thực hiện thống kê số liệu và thông tin 
của 150 cơ quan cạnh tranh trên toàn thế giới2, 1/3 số cơ quan cạnh tranh trên 
thế giới (cụ thể là 47 cơ quan, chiếm 31%) thuộc Chính phủ,  gồm các nước như 
Ấn Độ, Ăc-hen-ti-na, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Úc, Vê-nê-
zuê-la,v.v. Gần một nửa số cơ quan cạnh tranh (cụ thể là 63 cơ quan, tương 
đương với 42% tổng số) trên thế giới là các cơ quan thuộc các Bộ/ Ngành, như 
Cục các ten Liên Bang Đức thuộc Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên Bang Đức, 
Ủy ban Cạnh tranh Hy Lạp thuộc Bộ Kinh tế, Cạnh tranh và Vận tải biển, Ban 
Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Lào thuộc Bộ Công Thương, Ủy ban 
Cạnh tranh Nam Phi thuộc Bộ Công Thương, v.v. 

Chỉ có số rất ít cơ quan cạnh tranh (7 cơ quan, chiếm tỷ lệ 5%) thuộc 
Quốc hội gồm một số nước Bul-ga-ria, Cro-tia, Hung-ra-ry, Albania, Kosovo. 

 
2 Tính đến tháng 04/2017, theo số liệu từ trang thông tin điện tử Mạng lưới cạnh tranh thế giới (ICN) 
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Còn lại 22% (33 cơ quan) số cơ quan cạnh tranh được tổ chức theo mô hình 
khác và là cơ quan độc lập như Ủy ban Quốc gia về bảo vệ cạnh tranh Armenia, 
Ủy ban Nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Tòa Cạnh tranh Ca-
na-đa, Tòa án bảo vệ cạnh tranh tự do Chi-lê, Ủy ban Cạnh tranh cộng đồng 
Caribê, Ủy ban thúc đẩy cạnh tranh Costa Rica.  
Bảng 2: Số liệu thống kê vị trí pháp lý của cơ quan cạnh tranh các nước 

STT Số lượng Tỷ lệ 

Số cơ quan cạnh tranh thuộc Quốc hội 07 5% 

Số cơ quan cạnh tranh thuộc Chính phủ 47 31% 

Số cơ quan cạnh tranh thuộc các Bộ/ Ngành 63 42% 

Khác (Tòa án) 33 22% 

Nguồn: Số liệu thống kê từ website Mạng lưới cạnh tranh thế giới (ICN) 

Dựa trên kết quả nghiên cứu về vị trí của các cơ quan cạnh tranh, các cơ 
quan cạnh tranh thuộc Chính phủ hoạt động hiệu quả hơn, giúp đảm bảo và thúc 
đẩy việc tập trung chuyên môn, tính công chính, minh bạch và khả năng chịu 
trách nhiệm giải trình của cơ quan này. Tự chủ về quá trình tuyển chọn, bổ 
nhiệm cũng như đào tạo nhân sự, tự chủ về mặt ngân sách hoạt động đảm bảo 
cho cơ quan cạnh tranh có thực quyền cao hơn. Đây là kinh nghiệm từ nhiều 
quốc gia có cơ quan cạnh tranh hoạt động rất hiệu quả như Hoa Kỳ, Vương quốc 
Anh, Ca-na-đa, Úc,v.v. nơi mà cơ quan quản lý cạnh tranh đều có vị trí độc lập 
và quyền tự chủ. 

Bên cạnh đó, cơ quan cạnh tranh các nước thuộc Chính phủ thì người 
đứng đầu cơ quan cạnh tranh và các thành viên Hội đồng cạnh tranh đều do Thủ 
tướng hoặc Tổng thống ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Trong tổng số 
150 cơ quan cạnh tranh được khảo sát, chỉ có 33 cơ quan cạnh tranh có người 
đứng đầu được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng. Do đó, cho dù các cơ quan cạnh tranh 
thuộc Bộ/ ngành, nhưng người đứng đầu chịu trách nhiệm của cơ quan cạnh 
tranh vẫn do Chính phủ ra quyết định bổ nhiệm, nhằm đảm bảo tính độc lập cho 
cơ quan cạnh tranh trong quá trình thực thi luật. 

b) Về chức năng và tổ chức của cơ quan cạnh tranh 
Như đã đề cập ở trên, do mối quan hệ mật thiết giữa chính sách cạnh tranh 

và chính sách bảo vệ người tiêu dùng, một số cơ quan cạnh tranh các nước đồng 
thời là cơ quan thực thi pháp luật và chính sách bảo vệ người tiêu dùng như 
Bảng 1. 

Theo đó, để đảm bảo tính hiệu quả trong thực thi pháp luật về cạnh tranh và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các nước tiên tiến trên thế giới thường tổ chức 
bộ máy gồm Lãnh đạo Cơ quan, Ủy ban các vụ việc cạnh tranh và các Cục, Vụ 
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trực thuộc cơ quan cạnh tranh. Các Cục, Vụ có tính độc lập tương đối trong việc 
điều tra và thực thi pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ví dụ như Cơ quan chống độc quyền Ý có một Chủ tịch và bốn thành viên 
được chỉ định bởi Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện. Cơ quan chống 
độc quyền có thể thuê tới 220 người, cả nhân viên trong biên chế và hợp đồng có 
thời hạn.  

Ủy ban Thương mại lành mạnh Hoa kỳ hoạt động dưới sự chỉ đạo của 5 Ủy 
viên có nhiệm kỳ 7 năm, được bổ nhiệm bởi Tổng thống và được phê chuẩn bởi 
Thượng nghị viện. Tổng thống chỉ định một Ủy viên đảm trách chức vụ Chủ tịch.  

Bảng thống kê sau đây cho thấy số lượng nhân viên tại một số cơ quan 
cạnh tranh các nước trên thế giới:  

Bảng 3: Thống kê số lượng cán bộ cơ quan cạnh tranh một số nước 

STT Cơ quan cạnh tranh 
Số lượng 

nhân viên 

1 Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ 1110 

2 Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản 779 

3 Ủy ban thương mại lành mạnh Đài Loan 222 

4 Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc 813 

5 Cục Cạnh tranh Ca-na-đa 435 

6 Cơ quan Cạnh tranh Pháp 200 

7 Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sỹ 76 

8 Ủy ban Cạnh tranh Xinh-ga-po 90 

Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo thường niên cơ quan cạnh tranh các nước 

IV. ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA LÀ CƠ QUAN ĐẶC THÙ 
TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

1. Ủy ban cạnh tranh Quốc gia là cơ quan hành chính bán tư pháp 
Điều 46 của Luật Cạnh tranh 2018 quy định: “Ủy ban Cạnh tranh Quốc 

gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương…tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh…tiến hành tố 
tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định việc miễn trừ đối với 
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ 
việc cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và quy định 
của luật khác có liên quan….” 

Với quy định như trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là một cơ quan hành 
chính bán tư pháp, đây là một mô hình cơ quan đặc biệt, duy nhất trong hệ 
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thống cơ quan hành pháp của Việt Nam hiện nay cùng lúc thực hiện cả chức 
năng quản lý nhà nước và chức năng tố tụng, tài phán. Cụ thể như sau: 

a) Chức năng quản lý nhà nước 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ 

Công Thương xây dựng, triển khai chính sách, định hướng về cạnh tranh trong 
tổng thể chính sách kinh tế-xã hội. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh, cụ thể như sau: 

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cạnh 
tranh; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh; tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về cạnh tranh; 

- Thẩm định hồ sơ tập trung kinh tế và quyết định việc tập trung kinh tế; 
- Thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh bị cấm và quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh bị cấm; bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh bị cấm; 

- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống 
lĩnh thị trường, các doanh nghiệp độc quyền làm cơ sở cho việc quản lý ngành 
và đề xuất chính sách quản lý ngành, lĩnh vực cạnh tranh; 

- Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; 
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo 

thẩm quyền được giao; 
- Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cạnh tranh… 
b) Chức năng tố tụng cạnh tranh (tài phán)  
Luật Cạnh tranh 2018 đã quy định tố tụng cạnh tranh, trong đó, quy định 

cụ thể quy trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh. Để tiến hành hoạt động tố 
tụng cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện các chức năng: 

- Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh;  
- Điều tra vụ việc cạnh tranh; báo cáo điều tra vụ việc cạnh tranh; 
- Chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh trong trường hợp phát hiện hành vi có 

dấu hiệu của tội phạm theo quy định của pháp luật; 
- Xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 
- Thụ lý khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; 
- Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định 

của pháp luật; 
- Tham gia tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật cạnh tranh và 

pháp luật tố tụng hành chính. 
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2. Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có bộ máy giúp việc là Cơ quan điều 
tra vụ việc cạnh tranh 

Để đảm bảo tính minh bạch, thực hiện chức năng tố tụng, tài phán, Luật 
Cạnh tranh 2018 đã đưa ra các quy định đảm bảo tính độc lập của các bộ máy 
giúp việc, trực thuộc Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cụ thể như sau: 

Khoản 1 Điều 46 Luật Cạnh tranh quy định Cơ quan điều tra vụ việc cạnh 
tranh là bộ máy giúp việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Trong quá trình tiến 
hành điều tra vụ việc cạnh tranh, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh có quyền:  

+ Thu thập, tiếp nhận thông tin nhằm phát hiện hành vi có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật về cạnh tranh; 

+ Tổ chức điều tra vụ việc cạnh tranh: ban hành Quyết định điều tra vụ 
việc cạnh tranh trên cơ sở chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, 
Quyết định phân công điều tra viên vụ việc cạnh tranh; Quyết định thay đổi điều 
tra viên; Quyết định trưng cầu giám định; Quyết định triệu tập người làm chứng; 
Quyết định gia hạn điều tra… 

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, thông tin, đồ vật và 
giải trình liên quan đến nội dung vụ việc…;  

+ Kiến nghị áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bảo đảm 
xử lý vi phạm hành chính trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Với quy định như vậy, để đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện hoạt 
động tố tụng cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Cơ quan điều tra vụ 
việc cạnh tranh cần có vị trí mô hình tổ chức tương xứng, đảm bảo địa vị pháp 
lý, cơ chế tổ chức, vận hành tương thích hướng tới hiệu lực, hiệu quả của hoạt 
động quản lý nhà nước và hoạt động tố tụng cạnh tranh. 
 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia do Chính phủ quy định và được mở rộng hơn so với Luật Cạnh 
tranh năm 2004 
 Khoản 3 Điều 46 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định: Chính phủ quy 
định chi tiết nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc 
gia. Thực hiện quy định nói trên, sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ/ngành liên 
quan, ngày 30 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 3803/TTr-
BCT trình Chính phủ hồ sơ Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. 

Luật Cạnh tranh 2018 đã có nhiều điểm mới, từ đó mở rộng phạm vi điều 
chỉnh, tăng cường chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia so với cơ quan cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh 
2004, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Luật Cạnh tranh 2018 với nhiều điểm mới: sửa đổi và bổ sung 
hành vi cấm đối với cơ quan nhà nước; bổ sung quy định về chính sách khoan 
hồng; hoàn thiện quy định về kiểm soát tập trung kinh tế và quy định kiểm soát 
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hành vi cạnh tranh không lành mạnh…Đặc biệt, Luật Cạnh tranh 2018 đã mở 
rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng so với Luật Cạnh tranh 2004: 

Luật quy định điều chỉnh cả hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế 
gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt 
Nam cho dù hành vi được thực hiện ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc mở 
rộng phạm vi điều chỉnh nhằm mục tiêu, thứ nhất, tạo hành lang pháp lý để điều 
tra và xử lý toàn diện mọi hành vi cạnh tranh dù xảy ra tại đâu nhưng có tác động 
hoặc có khả năng gây tác động tiêu cực đối với cạnh tranh trên thị trường Việt 
Nam, góp phần bảo đảm cạnh tranh lành mạnh cho thị trường trong nước. Thứ 
hai, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan cạnh tranh Việt Nam hợp tác với cơ quan cạnh 
tranh của các nước khác trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh, tạo 
điều kiện thực thi các cam kết về cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại song 
phương và đa phương.  

Luật cũng quy định bổ sung cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài có liên quan vào đối tượng áp dụng nhằm bao quát mọi chủ thể có thể thực 
hiện các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Việc quy định mở rộng đối tượng 
áp dụng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế chung của một 
Chính phủ kiến tạo, liêm chính, khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp để thúc đẩy 
cạnh tranh, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, không phân biệt 
đối xử. 

Với những thay đổi như trên, về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia đã được mở rộng và cần được điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo 
thực thi đầy đủ quy định pháp luật cạnh tranh. 

Thứ hai, theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004, Cục Cạnh tranh và Bảo 
vệ người tiêu dùng chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động điều 
tra, xử lý vụ việc cạnh tranh. Hoạt động xét xử do Hội đồng Cạnh tranh triển 
khai thực hiện. 

Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2018 đã khắc phục những hạn chế của mô 
hình cơ quan cạnh tranh của Luật Cạnh tranh 2004, đã quy định theo hướng 
khép kín cả quy trình quản lý nhà nước và tố tụng cạnh tranh cho Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia triển khai, thực hiện. 

Đây là điểm mới quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả thực thi của cơ 
quan cạnh tranh. Mô hình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phù hợp với xu hướng 
chung của thế giới đồng thời giúp thu giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, đảm bảo 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với bối cảnh kinh tế và các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sau khi được thành lập, ngoài 
việc tổ chức triển khai Luật Cạnh tranh, còn cùng lúc triển khai thực thi Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật về quản lý hoạt 
động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 
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Với các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước có tính tương hỗ nhau, là 
cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tiết kiệm nguồn lực của tổ 
chức. 

4. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ 
nhiệm  

Theo quy định tại Điều 48 Luật Cạnh tranh năm 2018: Chủ tịch Ủy ban 
cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề 
nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương với nhiệm kỳ là 5 năm. 

V. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN CẠNH 
TRANH QUỐC GIA  

1. Mục tiêu  
Thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Ủy ban) hướng tới những mục 

tiêu sau: 
- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng và bán hàng đa cấp để phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt 
Nam và quốc tế; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại giữa cạnh 
tranh và bảo vệ người tiêu dùng. 

- Tăng cường năng lực để thực thi hiệu quả Luật Cạnh tranh 2018; Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 và các văn bản liên quan đến quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại 
các cơ quan cạnh tranh hiện nay gồm Hội đồng cạnh tranh và Cơ quan quản lý 
cạnh tranh (Cục CT&BVNTD). 

Ngoài ra, Ủy ban cần đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau: 
- Tuân thủ các quan điểm, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về tổ chức Bộ máy, trên cơ sở hiện trạng, khắc phục những hạn chế của mô hình 
cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh hiện nay, Ủy ban cần đảm bảo đầy đủ 
các yếu tố (i) tính độc lập; (ii) tính minh bạch; (iii) yêu cầu về nguồn lực (tài 
chính và nhân sự); và (iv) yêu cầu về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ. 

Trong đó, yếu tố độc lập của Ủy ban là rất quan trọng và mang tính tiên 
quyết để đảm bảo tính hiệu quả của một cơ quan cạnh tranh. Yếu tố độc lập của 
cơ quan cạnh tranh bao gồm độc lập trong tổ chức và độc lập hoạt động: Độc lập 
trong tổ chức đòi hỏi Ủy ban phải được thiết kế theo một mô hình phù hợp nhằm 
hạn chế tối đa sự can thiệp hoặc những tác động chi phối không mong muốn đến 
quá trình ra quyết định trong các vụ việc cạnh tranh. Ủy ban phải được thành lập 
bằng các quy định độc lập trong hoạt động đòi hỏi hoạt động tố tụng của cơ quan 
cạnh tranh, từ việc phát hiện, tiếp nhận thông tin, khiếu nại đến việc tổ chức điều 
tra, ra quyết định xử lý, xử phạt, phải được luật hóa một cách phù hợp và thống 
nhất để đảm bảo cho cơ quan cạnh tranh hoạt động theo đúng nguyên tắc độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật. 

- Thống nhất vai trò điều tra và xử lý để khắc phục được một trong những 
điểm yếu lớn nhất của mô hình hai cơ quan như Việt Nam hiện nay: Các thành 
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viên của các cơ quan xử lý không theo sát được quá trình điều tra vụ việc. Do 
đó, chỉ dựa vào các báo cáo điều tra cuối cùng của các điều tra viên, họ sẽ khó 
đưa ra được các quyết định chính xác về hành vi vi phạm. 

- Kế thừa hợp lý về tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực của Cục 
CT&BVNTD (Bộ Công Thương) và Hội đồng Cạnh tranh hiện nay và cần có xây 
dựng định hướng phát triển cụ thể trong tương lai ngay sau khi thành lập. 

- Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban phải bao quát đầy đủ các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ hoạt động sự nghiệp về quản lý hoạt 
động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, 
không trùng lặp chồng lấn với các đơn vị khác thuộc Chính phủ; 

- Xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, đồng bộ, hợp lý, đảm bảo thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 

2. Nguyên tắc 
Thành lập Ủy ban trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng, nhiệm vụ 

thực thi đồng thời ba lĩnh vực quản lý nhà nước về cạnh tranh, hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên cơ sở 
hợp nhất và tổ chức lại hệ thống tổ chức hiện có dựa trên các nguyên tắc như 
sau: 

- Đảm bảo chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất trong việc thực hiện 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cạnh tranh, 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ người tiêu dùng, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức và công tác quản lý, đồng thời phù hợp với 
Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. 

- Thành lập Ủy ban phải đáp ứng các nguyên tắc: tổ chức bộ máy tinh 
gọn, hạn chế phát triển các đầu mối ở các Bộ, ngành và địa phương, xác định số 
lượng biên chế phù hợp theo yêu cầu công việc; kế thừa, phát triển tổ chức của 
Hội đồng cạnh tranh (gồm Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh), Cục CT&BVNTD 
trên cơ sở huy động toàn bộ nguồn nhân lực của hai cơ quan này, đảm bảo 
không tăng các vị trí việc làm, đảm bảo ổn định và tránh xáo trộn về tổ chức. 

- Đảm bảo địa vị pháp lý của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, kế thừa 
quy định tại Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2015 quy định 
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh. 

- Cơ quan điều tra thuộc Ủy ban có đầy đủ thẩm quyền và địa vị pháp lý 
để thực hiện chức năng điều tra theo quy định của pháp luật cạnh tranh. 

- Đảm bảo tính đặc thù của cơ quan cạnh tranh là cơ quan bán tư pháp 
(điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh) nhưng vẫn thực hiện một số chức năng 
quản lý nhà nước để đảm bảo việc can thiệp tới lợi ích kinh tế quốc gia thông 
qua việc tham vấn với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực của 
nền kinh tế. 

- Hình thành một đầu mối tập trung, đủ năng lực tổng hợp, chỉ đạo thống 
nhất và phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc 



32 
 

 

thực hiện hoạt động thực thi pháp luật cạnh tranh, quản lý hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ người tiêu dùng đáp ứng yêu cầu 
trong tình hình mới.  

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
3.1. Chức năng 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức 

năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc 
miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp 
Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh và các 
nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp. 

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn  
1. Tham mưu, xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế 
hoạch, chương trình quốc gia, đề án về cạnh tranh. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; phát hiện và kiến nghị cơ quan có liên 
quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản đã ban hành có nội dung 
không phù hợp với quy định của pháp luật về cạnh tranh. 

3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
vụ về cạnh tranh theo quy định của pháp luật. 

4. Về tố tụng cạnh tranh 
a) Phát hiện, xác minh và đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có 

dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh; 
b) Tiếp nhận, xác minh, đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có 

dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh do tổ chức, cá nhân cung 
cấp; tiếp nhận, xem xét, thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh; 

c) Tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 
d) Xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 
đ) Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh theo quy định của pháp luật;  
e) Tham gia tố tụng hành chính liên quan đến quyết định giải quyết khiếu 

nại của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; 
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g) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền phối hợp, hỗ trợ quá trình điều 
tra và xử lý vụ việc cạnh tranh; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cạnh tranh; 

h) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và 
bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh 
tranh theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  

i) Tiến hành hoạt động hợp tác với các cơ quan cạnh tranh của nước ngoài 
trong quá trình tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 

k) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra, 
xử lý các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh có dấu hiệu của tội phạm; 

l) Tiếp nhận, xem xét đơn xin hưởng khoan hồng, quyết định việc miễn 
hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật 
về cạnh tranh; 

m) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh;  

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác về tố tụng cạnh tranh theo quy định của 
pháp luật về cạnh tranh. 

5. Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về 
cạnh tranh; tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế. 

6. Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với 
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện giám sát, phát hiện, xác minh và xử lý hoặc kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định liên quan đến hành vi gây cản trở 
cạnh tranh trên thị trường của cơ quan nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm 
khác có liên quan đến cạnh tranh của tổ chức, cá nhân.  

8. Thực hiện công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động cạnh tranh trên 
thị trường. 

9. Hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả thực 
thi pháp luật về cạnh tranh.  

10. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về cạnh tranh 
và chính sách, pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh. 

11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh cho tổ chức, cá nhân. 

12. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công 
tác quản lý, giám sát và thực thi pháp luật cạnh tranh. 
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13. Tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý và cung cấp thông tin cho cơ 
quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật về cạnh 
tranh. 

14. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cạnh 
tranh của tổ chức, cá nhân. 

15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia đàm phán 
các nội dung về cạnh tranh trong các điều ước quốc tế về thương mại theo phân 
công của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

16. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành 
chính của Bộ Công Thương. 

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ về 
thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương. 

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được 
phân bổ theo quy định của pháp luật. 

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương và theo quy định của pháp luật. 

VI. THÀNH VIÊN ỦY BAN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ VỊ TRÍ, 
CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN  

1. Thành viên Ủy ban và Cơ cấu tổ chức của Ủy ban 
1.1. Lãnh đạo Ủy ban 
a) Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo 

đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Chủ tịch Ủy ban là người đứng đầu, 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và trước 
pháp luật về tổ chức hoạt động của Ủy ban. 

b) Phó Chủ tịch Ủy ban có trách nhiệm giúp Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ 
theo phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch vắng mặt, một Phó Chủ tịch được 
Chủ tịch ủy nhiệm lãnh đạo công tác của Ủy ban và chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch về nhiệm vụ được giao. 

1.2. Thành viên Ủy ban  
Ủy ban có tối đa 15 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn 

nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, gồm Chủ tịch Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia và các thành viên khác (có thành viên thường trực là Chủ 
tịch Ủy ban và một số Phó Chủ tịch Ủy ban và các thành viên không thường trực 
khác). 



35 
 

 

Thành viên Ủy ban thực hiện nhiệm vụ là thành viên Hội đồng xử lý vụ 
việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc 
hạn chế cạnh tranh theo trình tự, thủ tục tố tụng cạnh tranh quy định tại Luật 
Cạnh tranh 2018. 

Do đặc thù cơ quan bán tư pháp nên cần phải lưu ý tới các chức danh 
quản lý nhà nước và chức danh tài phán, cụ thể như sau: 

- Chức danh quản lý nhà nước: 
+ Lãnh đạo Ủy ban; 
+ Lãnh đạo Ban và tương đương (Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban và Văn 

phòng Ủy ban tại Tp. Hồ Chí Minh) 
+ Lãnh đạo Phòng thuộc Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Văn phòng 

Ủy ban. 
- Chức danh tố tụng: 
+ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; 
+ Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; 
+ Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; 
+ Thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh; 
+ Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh; 
+ Điều tra viên vụ việc cạnh tranh; 
+ Thư ký phiên điều trần. 
1.3. Bộ máy giúp việc Ủy ban  
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có 

“Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh” làm nhiệm vụ điều tra các hành vi vi 
phạm quy định của Luật này. 

Nhằm đảm bảo thực thi các chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Bộ Công 
Thương tổ chức, sắp xếp lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội 
đồng Cạnh tranh (gồm Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh, tương đương cấp Vụ 
theo hướng tinh gọn đầu mối. Bộ Công Thương đề xuất tổ chức, bộ máy giúp 
việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cơ bản thành lập trên hiện trạng của các 
đơn vị trên, cụ thể như sau: 

a) Nhóm đơn vị thực hiện chức năng tố tụng cạnh tranh 
(1) Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh (thành lập trên cơ sở các đơn vị 

đang thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ việc cạnh tranh của Cục Cạnh tranh và Bảo 
vệ người tiêu dùng). 

(2) Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh (thành lập trên cơ 
sở Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh). 
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b) Nhóm đơn vị giúp Chủ tịch Ủy ban thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước:  

(1) Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh; 
 (2) Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; 

(3) Một số đơn vị khác thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Công Thương 
thục hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập 
(1) Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo. 
2. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Ủy ban  
2.1. Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh (là Cơ quan điều tra vụ việc 

cạnh tranh theo quy định tại Điều 50 cuả Luật Cạnh tranh 2018)   
2.1.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn  
Điều 50 Luật Cạnh tranh 2018 quy định Cơ quan điều tra vụ việc cạnh 

tranh thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, có chức năng điều tra các hành vi vi 
phạm quy định tại Luật này. Khoản 2 của Điều này quy định Cơ quan điều tra 
vụ việc cạnh tranh có nhiệm vụ, quyền hạn sau: (1) Thu thập, tiếp nhận thông tin 
nhằm phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh; (2) Tổ 
chức điều tra vụ việc cạnh tranh; (3) Kiến nghị áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ 
các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử 
lý vụ việc cạnh tranh; (4) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra trong quá 
trình điều tra phù hợp với quy định của pháp luật; (5) Nhiệm vụ khác theo phân 
công của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

Từ những quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 và thực tiễn thực thi 
pháp luật cạnh tranh, việc kiện toàn để thành lập Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh 
tranh trực thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cần thiết, cụ thể như sau: 

- Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh là cơ quan tiến hành điều tra 03 loại 
vụ việc cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018, bao gồm: (i) 
Vụ việc hạn chế cạnh tranh; (ii) Vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế; 
và (iii) Vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Đây là ba loại vụ việc theo 03 
nhóm hành vi được quy định trong Luật Cạnh tranh năm 2018 đó là nhóm hành 
vi hạn chế cạnh tranh (gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và hành vi 
lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền); nhóm hành vi tập trung kinh tế và 
nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

Ngoài việc cần đảm bảo tính độc lập tương đối với Ủy ban Cạnh tranh 
quốc gia trong quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh cần được 
đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện khác phục vụ 
cho hoạt động của mình, đặc biệt là phải có con dấu riêng, tài khoản riêng để tổ 
chức hoạt động. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh 
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Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh là đơn vị thuộc Ủy ban có chức năng 
tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương 
trình, kế hoạch công tác điều tra vụ việc cạnh tranh.  

Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh thực hiện những nhiệm vụ sau:  
- Thu thập, tiếp nhận thông tin nhằm phát hiện hành vi có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật về cạnh tranh; 
- Tổ chức điều tra vụ việc cạnh tranh: vụ việc về hành vi hạn chế cạnh 

tranh, cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh 
tế, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ với thỏa thuận hạn chế 
cạnh tranh bị cấm; 

- Kiến nghị áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn và bảo 
đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; 

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra trong quá trình điều tra phù 
hợp với quy định của pháp luật. 

 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh 
 Hiện nay, Luật Cạnh tranh đã chia thành từng nhóm vụ việc cạnh tranh 

với những đặc thù và điểm khác biệt, do đó, việc phân công chức năng, nhiệm 
vụ cụ thể cho từng phòng theo từng nhóm hành vi là phù hợp: 

(1) Phòng Điều tra hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế chịu 
trách nhiệm toàn diện và xuyên suốt các công việc liên quan đến thu thập, tiếp 
nhận thông tin nhằm phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về tập 
trung kinh tế, tổ chức điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung 
kinh tế và thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định tố tụng cạnh 
tranh về tập trung kinh tế. 

(2) Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh chịu trách nhiệm toàn diện 
và xuyên suốt các công việc liên quan đến hạn chế cạnh tranh theo Luật định, 
thu thập, tiếp nhận thông tin nhằm phát hiện hành vi có dấu hiệu thỏa thuận hạn 
chế cạnh tranh bị cấm, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, tổ chức điều 
tra vụ việc hạn chế cạnh tranh và thực hiện các công việc khác có liên quan theo 
quy định tố tụng cạnh tranh. 

(3) Phòng điều tra hành vi cạnh tranh không lành mạnh chịu trách nhiệm 
toàn diện và xuyên suốt các công việc liên quan đến cạnh tranh không lành 
mạnh theo Luật định (cả tiền kiểm và hậu kiểm), từ giám sát hoạt động cạnh 
tranh trên thị trường, thu nhận, tiếp nhận thông tin nhằm phát hiện hành vi có 
dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh bị cấm, tổ chức điều tra vụ việc cạnh tranh 
không lành mạnh và thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định tố 
tụng cạnh tranh. 

(4) Phòng tổng hợp: thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp thực hiện 
chương trình công tác của Cơ quan; tham mưu công tác tài chính, nhân sự; công 
tác hành chính, văn thư… 
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2.2. Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh 
2.2.1. Cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn 
Khoản 2 Điều 7 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định Bộ Công Thương là 

cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh. 
Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh. Trong nội dung quản lý nhà 
nước về cạnh tranh, giám sát cạnh tranh là một nội dung quan trọng, đòi hỏi phải 
được tiến hành thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện hành vi có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Ngoài ra, công tác giám sát cạnh tranh cũng để 
đảm bảo các hoạt động cạnh tranh trên thị trường được lành mạnh, các doanh 
nghiệp có cơ hội được cạnh tranh bình đẳng với nhau. 

Điều 29 Luật Cạnh tranh quy định cụ thể về các hình thức tập trung kinh 
tế bao gồm: sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, mua lại doanh 
nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp… để thực hiện thủ tục thông báo tập 
trung kinh tế, cần thực hiện các nhiệm vụ đánh giá tác động của việc tập trung 
kinh tế, thẩm định hồ sơ, tham vấn trong quá trình thẩm định và quyết định về 
việc tập trung kinh tế… (quy định tại Điều 31 đến Điều 43 Luật Cạnh tranh 
2018). 

Hiện nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã thực hiện theo 
hướng giao nội dung quản lý nhà nước về cạnh tranh cho một phòng riêng biệt; 
thực tế đã cho thấy hiệu quả và nâng cao tính chuyên sâu cho hoạt động quản lý 
và từ những hoạt động giám sát, cung cấp thông tin cho công tác điều tra vụ việc 
cạnh tranh. 

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 
Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh là đơn vị thuộc Ủy ban có chức năng 

tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện chương trình, kế hoạch công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh.  

Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh thực hiện những nhiệm vụ sau: xây 
dựng và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh 
tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; giám sát hoạt động cạnh tranh trên thị trường, 
thẩm định hồ sơ xin hưởng miễn trừ đổi với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và 
các nhiệm vụ khác được giao. 

 2.3.Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh 
 2.3.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn  
 a) Cơ sở thực tiễn 
 Căn cứ Luật Cạnh tranh 2004, Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 

01 năm 2015 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh. 

 Hội đồng Cạnh tranh được quy định là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh 
tranh độc lập do Chính phủ thành lập, có chức năng tổ chức xử lý, giải quyết 
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khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh 
tranh. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Cạnh tranh là Văn phòng Hội đồng 
Cạnh tranh. 

 Theo Luật Cạnh tranh 2018, để thực hiện nhiệm vụ tố tụng cạnh tranh, 
Luật đã quy định thành lập 02 hội đồng: Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh 
tranh và Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

 Trong đó, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh được thành lập và 
giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ để giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh.  
Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh để giải quyết 
những khiếu nại liên quan đến quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh (vụ việc hạn 
chế cạnh tranh, vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, vụ việc vi phạm quy định 
tập trung kinh tế). 

 Thành viên Ủy ban tham gia các Hội đồng trên về cơ bản làm việc theo 
chế độ kiêm nhiệm và được đề nghị bổ nhiệm từ các Bộ, ngành, các chuyên gia 
và nhà khoa học. Để có bộ phận chuyên nghiệp, tham mưu, giúp việc cho các 
Hội đồng trên, cần tiếp tục duy trì bộ phận độc lập thực hiện nhiệm vụ tham 
mưu, giúp việc để đảm bảo yếu tố hiệu quả của hoạt động tố tụng cạnh tranh. 

 Với xu hướng gia tăng của các vụ việc cạnh tranh, vụ việc vi phạm quy 
định về tập trung kinh tế, trong thời gian tới, khối lượng công việc tham mưu, 
giúp việc cho Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh và Hội đồng giải quyết 
xử lý vụ việc cạnh tranh ngày càng nhiều.  

 Do đó, mô hình Văn phòng Hội đồng như hiện nay cần được gia tăng 
thêm nguồn lực, củng cố hoạt động để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao. 

 b) Cơ sở pháp lý 
 Để tiến hành tố tụng cạnh tranh, Luật Cạnh tranh 2018 quy định cơ quan 

tiến hành tố tụng cạnh tranh tại khoản 1 Điều 58 gồm: 
 (1) Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; 
 (2) Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; 
 (3) Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; 
 (4) Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. 
 Trong đó Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh và Hội đồng giải 

quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh do Chủ tịch Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia thành lập để giải quyết các vụ việc cụ thể và tự giải tán sau khi 
vụ việc kết thúc. 

 Bên cạnh đó, Luật Cạnh tranh 2018 đã quy định cụ thể về nhiệm vụ của 
“Thư ký phiên điều trần” là một trong những người tiến hành tố tụng cạnh tranh 
theo quy định của Luật. Cụ thể tại Điều 64 như sau: 

 - Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ cần thiết trước khi khai mạc phiên điều 
trần; phổ biến nội quy phiên điều trần; báo cáo với Hội đồng xử lý vụ việc hạn 
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chế cạnh tranh về sự có mặt, vắng mặt của những người được triệu tập đến phiên 
điều trần; ghi biên bản phiên điều trần; thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công 
của Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh. 

 Điều 100, Điều 101 Luật Cạnh tranh 2018 quy định thành lập Hội đồng 
giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và quy trình, thủ tục, 
thời hạn giải quyết khiếu nại. 

 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ 
 Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh là đơn vị trực thuộc 

Ủy ban có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ 
liên quan đến hoạt động tố tụng cạnh tranh. 

 Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh thực hiện các nhiệm 
vụ sau: giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh trong 
quá trình xét xử vụ việc hạn chế cạnh tranh; làm nhiệm vụ thư ký vụ việc cạnh 
tranh; tổ chức các hoạt động tố tụng cạnh tranh; thực hiện thủ tục liên quan đến 
giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan 
đến hành vi hạn chế cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; Chủ tọa 
Phiên điều trần theo trình tự, thủ tục của pháp luật khiếu nại; tham gia tố tụng 
hành chính theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật tố tụng hành 
chính; theo dõi việc thi hành các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các 
nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban... 

2.4. Ban Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương quy định thành lập) 
2.4.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định về trách nhiệm 
quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, Bộ 
Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là 
cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Hiện nay, lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng được tổ chức, triển khai của 02 Phòng chuyên môn thuộc 
Cục (Phòng Bảo vệ người tiêu dùng và Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung). 

Thành lập Ban Bảo vệ người tiêu dùng với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ 
tham mưu, vừa trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc cụ thể nhằm triển khai 
thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan; tiếp 
nhận và giải quyết số lượng lớn các vụ việc, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, 
có quy mô và phạm vi ảnh hưởng tới nhiều chủ thể, do vậy, thường xuyên phải 
ban hành các văn bản hướng dẫn, trao đổi, trả lời kết quả giải quyết cho nhiều 
đối tượng khác nhau.  
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2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ  

Ban Bảo vệ người tiêu dùng là đơn vị trực thuộc Ủy ban có chức năng 
tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện chương trình, kế hoạch công tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ban Bảo vệ người tiêu dùng thực hiện nhiệm vụ sau: xây dựng và hướng 
dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng; giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp 
luật; hướng dẫn các Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các tổ 
chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhiệm vụ khác 
theo phân công của Chủ tịch Ủy ban. 

2.5. Ban Kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung 
(Bộ Công Thương quy định thành lập) 

2.5.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn 

Điều 48 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 giao cho Bộ 
Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
trong đó Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan giúp Bộ trưởng 
Bộ Công Thương thực hiện chức năng này. Hiện nay, lĩnh vực quản lý nhà nước 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức, triển khai bởi 02 Phòng 
chuyên môn thuộc Cục là Phòng Bảo vệ người tiêu dùng và Phòng Kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Thành lập Ban Kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung vừa là sự tiếp nối nhiệm vụ của 
Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo pháp luật 
hiện hành, đồng thời là sự chuẩn bị về mặt nguồn lực và bộ máy nhằm thực thi 
có hiệu quả các quy định mới về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung nói riêng và kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
trong các giao dịch đặc thù giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh 
nói chung trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) khi được thông 
qua. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều 
kiện giao dịch chung nói riêng, theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng năm 2010, Mục 1 Chương 3 Nghị định 99/2011/NĐ-CP và các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ3, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng có chức năng, nhiệm vụ triển khai các công việc sau: 

 
3 Các Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/01/2012 về việc ban hành Danh mục 
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng kí HĐTM, ĐKGDC; Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg; Quyết định số 
38/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
35/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/8/2019 về việc sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg. 
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Một là hoạt động tiền kiểm: tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký, đăng 
ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc danh mục phải đăng 
ký theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 

-  Cung cấp điện sinh hoạt; 

- Cung cấp nước sinh hoạt; 

- Truyền hình trả tiền; 

- Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; 

- Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); Dịch 

vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);  

- Dịch vụ truy nhập internet; 

- Vận chuyển hành khách đường hàng không; 

- Vận chuyển hành khách đường sắt; 

- Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu 

chung cư cung cấp; 

Hai là hoạt động hậu kiểm: ngoài kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung thông qua thủ tục tiếp nhận đăng ký, Bộ Công Thương được 
giao hậu kiểm toàn bộ các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không 
thuộc phạm vi phải đăng ký theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP thông qua việc rà soát, 
yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ các điều khoản vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng 
và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Trên cơ sở 
đó, để thực hiện hiệu quả hoạt động hậu kiểm, cần thiết phải tổ chức việc khảo 
sát, nghiên cứu thị trường cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thông 
qua thực tiễn áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh trong giao kết tiêu dùng trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống. 

Thứ hai, liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
các giao dịch đặc thù nói chung: 

Bên cạnh kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung nói 
riêng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng được giao nhiệm vụ bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù nói chung. 

Trước hết, liên quan đến các quy định trong pháp luật hiện hành: Mục 2 
Chương 3 Nghị định 99/2011/NĐ-CP điều chỉnh hợp đồng đặc thù trong giao 
dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng, bao gồm hợp đồng 



43 
 

 

giao kết từ xa, hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục và hợp đồng bán hàng tận 
cửa. Theo đó, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nói 
riêng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung trong các giao dịch đặc thù 
hiện đang được giao cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (tập trung 
vào một đầu mối là Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung). 

Tiếp đến, tiếp nối các quy định hiện hành trong Nghị định 99/2011/NĐ-
CP, xét đến tầm quan trọng của việc bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch 
đặc thù, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (hiện đã có ý 
kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và dự kiến trình Chính phủ vào tháng 06 năm 
2022) đã quy định một chương riêng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
các giao dịch đặc thù với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trong đó, bên cạnh bảo 
vệ người tiêu dùng thông qua việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung, Dự thảo Luật đã mở rộng phạm vi các giao dịch đặc thù (bổ sung 
thêm bán hàng đa cấp và bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên 
là các hình thức của bán hàng trực tiếp, bên cạnh hình thức bán hàng tận cửa 
được quy định tại Nghị định 99/2011/NĐ-CP) và điều chỉnh một cách toàn diện 
các biện pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù 
hiện đang là xu hướng giao dịch chủ đạo trong quan hệ tiêu dùng giữa tổ chức, 
cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. 

Từ đó, có thể thấy, kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung nói chung và hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thông qua 
các phương thức giao kết đặc thù với người tiêu dùng là một chuỗi nhiều nhiệm 
vụ xuyên suốt với nhau, có khối lượng và quy mô cần kiểm soát lớn, có tính độc 
lập và đặc thù tương đối so với các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, trên nền tảng của pháp luật hiện hành 
và xuất phát từ tầm quan trọng ngày càng cao của việc bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, nhiệm vụ này hiện đang được tiếp cận và 
hoàn thiện theo hướng nâng cao hơn nữa vai trò của quản lý nhà nước (thể hiện 
qua định hướng sửa đổi nội dung này trong Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng (sửa đổi) đã nêu). Theo đó, cần thiết phải thành lập Ban Kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc 
gia để vừa tiếp nối vai trò và nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung hiện nay, vừa để phù hợp với định hướng mới về 
mặt chính sách pháp luật và đảm bảo sự sẵn sàng về mặt nguồn lực, bộ máy 
nhằm thực thi có hiệu quả các quy định mới trong Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng (sửa đổi) khi được thông qua.  

2.5.2. Chức năng, nhiệm vụ 
Ban Kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung là đơn vị 

trực thuộc Ủy ban có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban xây dựng, chỉ 
đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua cơ chế kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung trong tất cả các phương thức giao dịch giữa 
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người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh và thực hiện các biện pháp theo 
quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc 
thù với tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

Ban Kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thực hiện  
nhiệm vụ sau: tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký, đăng ký lại hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc danh mục phải đăng ký theo Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung không thuộc phạm vi phải đăng ký thông qua cơ chế hậu kiểm và giám 
sát; triển khai các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù 
với tổ chức, cá nhân kinh doanh; xây dựng và tổ chức tuyên truyền phổ biến văn 
bản quy phạm pháp luật, kiến thức liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung trong các giao dịch tiêu dùng; đào tạo, tập huấn chuyên môn 
cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung và công tác quản lý nhà nước khác đối với các 
giao dịch đặc thù; giám sát, chủ trì xây dựng và ban hành các quy tắc áp dụng 
đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc soạn thảo và áp dụng hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với người tiêu dùng ở những lĩnh vực có 
nhiều nguy cơ phát sinh tranh chấp tùy từng thời kỳ; tiến hành thanh tra, kiểm 
tra, xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung, bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù và các nhiệm vụ 
khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban. 

2.6. Ban Quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp (Bộ Công Thương quy 
định thành lập) 

2.6.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn  
a) Cơ sở thực tiễn 

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt 
động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Bộ Công Thương được giao thực 
hiện các nhiệm vụ công tác sau: 

Thứ nhất, về công tác xây dựng chính sách, pháp luật, Bộ Công Thương 
phụ trách công tác xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa 
đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

Thứ hai, nhóm công việc về tiền kiểm: 

- Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động bán hàng đa cấp và xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt 
động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; 

- Thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; 

- Thông báo việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm 
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dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ 
chức hoạt động bán hàng đa cấp. 

Thứ ba, về hoạt động hậu kiểm, Bộ Công Thương được giao thanh tra, 
kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý theo thẩm quyền. 

Thứ tư, nhóm công việc về chỉ đạo, điều hành: 

- Hướng dẫn, phối hợp với các Sở Công Thương tiến hành thanh tra, kiểm 
tra và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa 
cấp; 

- Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 
quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 
cấp; 

Thứ năm, về hoạt động đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật: tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp 
luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia 
bán hàng đa cấp; 

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng thực hiện các trách nhiệm khác như tiếp 
nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người tham gia bán hàng đa cấp. 

b) Cơ sở pháp lý 

Điều 54 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã giao 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này đối với Bộ Công Thương.  

Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định: “Việc thành 
lập vụ phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau (trừ các vụ tham mưu về công tác quản 
trị nội bộ của Bộ): 

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, 
lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ; 

b) Có phạm vi, đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực.” 

Như vậy, để đáp ứng với yêu cầu thực tế của công tác quản lý hoạt động 
kinh doanh doanh theo phương thức đa cấp, việc thành lập Vụ Quản lý hoạt 
động bán hàng đa cấp có nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bán hàng 
đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (thuộc Bộ Công Thương) là hoàn toàn 
có cơ sở pháp lý và phù hợp với trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện 
nay. 
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(*) Chức năng quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp của Ủy ban Cạnh 
tranh quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương 

Tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Chính phủ đã phân công Bộ 
Công Thương (Cục CT&BVNTD) chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý 
hoạt động BHĐC. 

Việc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (được thành lập từ Cục CT&BVNTD) 
trực thuộc Bộ Công Thương được tiếp tục giao thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp vừa đảm bảo được tính kế thừa, đồng 
thời tránh phát sinh thêm đầu mối cơ quan quản lý trực thuộc Bộ Công Thương. 

(**) Hoạt động bán hàng đa cấp là ngành có tính đặc thù  

Như đã phân tích ở trên, ngành BHĐC có tính đặc thù riêng so với các 
ngành kinh doanh khác. Do đó công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp cũng cần đáp ứng tính riêng biệt của lĩnh vực này. 

2.6.2. Chức năng, nhiệm vụ 

Ban Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp là đơn vị trực thuộc Ủy ban có 
chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ 
chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về quản lý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp. 

Ban Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nhiệm vụ sau: xây dựng 
và tổ chức tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt 
động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đào tạo, tập huấn chuyên môn cho 
cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa cấp; quản lý việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 
cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh theo phương 
thức đa cấp; hướng dẫn, phối hợp với các Sở Công Thương tiến hành thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 
các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy 
ban. 

2.7. Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia  
 2.7.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn 
 a) Cơ sở thực tiễn  
 Văn phòng Ủy ban thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch Ủy 

ban trong thực hiện quy chế làm việc; kế hoạch, chương trình công tác; tổng hợp 
thanh tra, pháp chế, hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý tổ chức, cán bộ, vị trí 
việc làm, biên chế công chức, viên chức; công tác quản lý tài chính, kế toán, 
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quản lý tài sản; quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác báo chí 
tuyên truyền; công tác thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính... 

 Văn phòng Ủy ban cần thiết được thành lập để triển khai thực hiện các 
chức năng tham mưu Lãnh đạo Ủy ban thực hiện công tác quản lý, điều hành 
hoạt động của Ủy ban. 

 b) Cơ sở pháp lý 
 Mục b Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định cụ thể thành lập Văn phòng thuộc 
cơ cấu tổ chức của tổng cục, đây là đơn vị mang tính chất đặc thù, phải được 
thành lập. 

 2.7.2. Chức năng, nhiệm vụ 
 Văn phòng Ủy ban là đơn vị trực thuộc Ủy ban có chức năng tham mưu, 

giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo, điều phối, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và 
trực thuộc Ủy ban thực hiện quy chế làm việc; kế hoạch, chương trình công tác; 
tổng hợp thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế; quản lý tổ chức, cán bộ, vị trí việc 
làm, biên chế công chức, viên chức; công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý 
tài sản; quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác báo chí tuyên 
truyền; công tác thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính và các nhiệm vụ khác 
theo phân công của Chủ tịch Ủy ban. 

2.8. Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo 
2.8.1. Cơ sở thực tiễn 
Việc thành lập Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo trong cơ cấu tổ 

chức của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia không phải là thành lập tổ chức mới mà 
dựa trên cơ sở kế thừa tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.  

Ngay trong giai đoạn đầu của quá trình hoạt động, do yêu cầu thực tiễn, 
Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) đã 
đề xuất và thành lập Trung tâm Thông tin cạnh tranh và Trung tâm Đào tạo điều 
tra viên (năm 2008).  

Sau khi tái cơ cấu Cục Quản lý cạnh tranh, Trung tâm Đào tạo điều tra 
viên đã được tổ chức, sắp xếp lại và đổi tên thành Trung tâm Thông tin, Tư vấn 
và Đào tạo trực thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 
Quyết định số 4198/QĐ-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định 
số 82/QĐ-CT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo. 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo của Cục CT&BVNTD đã có lịch 
sử 10 năm hình thành và phát triển. Việc kế thừa và phát huy Trung tâm này để 
thành lập và vận hành Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo trực thuộc Uỷ 
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ban Cạnh tranh Quốc gia là hoàn toàn có cơ sở, giúp tận dụng được nguồn lực 
có sẵn.  

2.8.2. Chức năng, nhiệm vụ  
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban có chức năng 

giúp Chủ tịch Ủy ban quản lý, khai thác và hỗ trợ khai thác hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban; vận hành, duy trì và phát triển hệ thống hạ 
tầng công nghệ thông tin của Uỷ ban; tổ chức triển khai dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về 
cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; tổ chức tư vấn, hòa giải trong vụ việc 
khiếu nại, tố cáo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức triển khai thực 
hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 
điều tra viên vụ việc cạnh tranh thuộc Ủy ban; cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi 
dưỡng về chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp với tổ chức, các nhân trong và ngoài nước và 
các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban. 

2.8.3. Cơ cấu, tổ chức 
Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo là đơn vị trực thuộc Ủy ban 

Cạnh tranh Quốc gia, có Giám đốc, một số Phó Giám đốc theo quy định và một 
số đơn vị trực thuộc. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Thời gian thực hiện 
Bộ Công Thương triển khai xây dựng trình Chính phủ xem xét ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban trực thuộc Bộ 
Công Thương kèm theo Đề án thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ 
Công Thương. 

- Quý IV năm 2022:  
+ Thành lập Ủy ban trực thuộc Bộ Công Thương và rà soát, sắp xếp lại các tổ 

chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực cạnh 
tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và 
Hội đồng cạnh tranh hiện có để thành lập Ủy ban; chuẩn bị công tác nhân sự và bổ 
nhiệm Lãnh đạo Ủy ban và các đơn vị trực thuộc Ủy ban.  

+ Bộ Công Thương ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Ủy ban. 

+ Bộ Công Thương bố trí trụ sở làm việc của Ủy ban phù hợp với cơ cấu tổ 
chức và biên chế của Ủy ban. 

+ Bộ Công Thương tổ chức kiểm kê tài sản và chuyển toàn bộ trang thiết bị, 
phương tiện, cơ sở vật chất thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội 
đồng cạnh tranh sang Ủy ban; bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc phù hợp 
theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Ủy ban. 
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+ Bộ Công Thương tổ chức điều chỉnh kinh phí hoạt động của Cục Cạnh tranh 
và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng cạnh tranh về Ủy ban và điều chỉnh phân cấp 
nhiệm vụ thu – chi giữa các đơn vị trực thuộc Ủy ban. 

- Giai đoạn 2022-2025: bổ sung nguồn nhân lực cho Ủy ban trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm được phê duyệt đảm bảo nguyên tắc không làm 
phát sinh tăng tổng biên chế của Bộ Công Thương; xây dựng cơ chế ngân sách nhà 
nước đặc thù cấp cho các hoạt động điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh. 

- Giai đoạn 2025-2030: phát triển nguồn nhân lực cho Ủy ban trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc không làm phát sinh tăng tổng biên chế của Bộ 
Công Thương gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành 
Công Thương. 

2. Tổ chức thực hiện  
Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành 

liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện như sau: 
2.1. Trách nhiệm của Bộ Công Thương 
- Trình Chính phủ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của Ủy ban. 
- Phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ 

bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 
- Bố trí trụ sở làm việc của Ủy ban phù hợp với tính chất hoạt động và biên 

chế của Ủy ban. 
- Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thực 

hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác quản lý cạnh tranh và bảo vệ người 
tiêu dùng của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng cạnh tranh 
hiện có để thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban; chuẩn bị công tác 
nhân sự và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của các tổ chức, đơn vị trực thuộc 
Ủy ban theo quy định. 

- Tổ chức kiểm kê tài sản và chuyển toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, cơ sở 
vật chất thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng Cạnh tranh 
sang Ủy ban; bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc phù hợp theo yêu cầu 
nhiệm vụ và biên chế của Ủy ban. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định về chế độ đối với Thành viên Ủy ban, người tham gia và tố tụng 
cạnh tranh. 

2.2. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ 
- Phối hợp với Bộ Công Thương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia. 

- Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức danh Lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc 
gia và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 
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- Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn việc trình Thủ tướng Chính phủ 
bổ nhiệm Chủ tịch, các Thành viên Ủy ban, bảo đảm thực hiện đúng quy định của 
pháp luật về quản lý cán bộ, công chức và Luật Cạnh tranh 2018. 

- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch biên chế, vị trí việc làm 
của Ủy ban. 

2.3. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành  
- Phối hợp với Bộ Công Thương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia. 

- Phối hợp với Bộ Công Thương trong công tác điều tra, xử lý các hành vi 
vi phạm pháp luật cạnh tranh và hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức 
đa cấp. 

2.4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
- Phối hợp với Bộ Công Thương trong công tác triển khai thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo phân cấp, thẩm quyền được 
giao. 

VIII. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  
1. Tác động về quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành  
Hoàn thiện mô hình và cơ cấu tổ chức của cơ quan cạnh tranh bằng việc quy 

định Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia được thực hiện trên cơ sở tổ chức lại Hội đồng 
Cạnh tranh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, sẽ đảm bảo sự kết nối, liên 
tục và thông suốt trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi phản cạnh tranh, khắc 
phục được những bất cập của Luật Cạnh tranh năm 2004.  

Bên cạnh đó, với mô hình Ủy ban vừa thực hiện chức năng tham mưu Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về cạnh tranh và chức năng tiến hành 
tố tụng cạnh tranh; việc nâng cao địa vị pháp lý, tính độc lập của Ủy ban sẽ có 
tác động tích cực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý nhà nước 
về cạnh tranh. 

2. Tác động về tổ chức, biên chế hành chính 
Việc thành lập Ủy ban trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cho phù hợp, 

không phải là xây dựng hoặc thành lập một cơ quan hoàn toàn mới. Điều này phù 
hợp với chủ trương “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; phù hợp với 
giải pháp “hợp nhất các tổng cục, cục, vụ” theo Nghị quyết số 39-NQ/TW đã đề ra 
bởi giúp làm giảm đầu mối cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước. 

Tuy nhiên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao việc xây dựng mô hình 
tổ chức của Ủy ban cần được đảm bảo tính tập trung, thống nhất hướng tới mục hiệu 
quả của công tác quản lý và trên tinh thần tinh gọn bộ máy. 
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Tuy nhiên, việc triển khai Đề án được thực hiện theo quan điểm không tăng 
biên chế trong tổng số biên chế của Bộ và biên chế hành chính nhà nước nói chung. 
Bộ Công Thương sẽ rà soát, sắp xếp, điều chuyển nội bộ nhằm đảm bảo nguồn nhân 
lực cho hoạt động của Ủy ban. 

3. Tác động về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động, ngân sách 
Đề án mang tính kế thừa về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Cục Cạnh 

tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng cạnh tranh, kinh phí hoạt động của Ủy 
ban dựa trên tổng kinh phí được duyệt hàng năm của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng và Hội đồng cạnh tranh.  

4. Tác động về pháp lý 
Để đảm bảo tính chính danh về thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của Ủy ban, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của ủy ban một số nội dung: 

- Khoản 19 Điều 3 của Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương trong đó sửa cụm từ “Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng” 
thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia”; bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp 
của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

- Khoản 1 Điều 34 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 
2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng trong đó sửa cụm từ “Cục Quản lý cạnh tranh” thành “Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia; 

- Khoản 2 Điều 54 và Mẫu kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng  3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong 
đó sửa cụm từ “ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng” thành “ Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia”; 

-  Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 54/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra 
ngành Công Thương trong đó sửa cụm từ “ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng” thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia”. 

- Kể từ ngày Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có hiệu lực, các quy định sau sẽ hết hiệu lực:  

+ Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh 
tranh. 

+ Quyết định số 24/2015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn 
bản quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
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dùng nhằm đảm bảo hành lang pháp lý cho Ủy ban tổ chức và hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả như các Quyết định của Thủ thướng Chính phủ hoặc Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương có liên quan đến quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu 
dùng, bán hàng đa cấp, như: 

- Quy định về chế độ đối với thành viên Ủy ban và người tiến hành, người 
tham gia tố tụng cạnh tranh. 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy 
định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 
2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của 
Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung. 

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Luật Cạnh tranh được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 

và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Một trong những yêu 
cầu đặt ra để thực thi Luật Cạnh tranh năm 2018 là kiện toàn, tổ chức lại mô 
hình cơ quan cạnh tranh. 

Để đáp ứng đòi hỏi một cơ quan cạnh tranh độc lập và hiệu quả trong việc 
thực thi “Hiến pháp của nền kinh tế thị trường – Luật cạnh tranh” trong bối cảnh phát 
triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay và trong tương lai, việc hoàn thiện mô 
hình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương với mô hình tổ chức 
cơ quan đặc thù (là cơ quan hành chính bán tư pháp) để thực thi Luật Cạnh tranh và 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là phù hợp và mang tính khả thi cao, vừa đảm 
bảo tính kế thừa, phát huy những mặt tích cực trong hơn mười năm qua và cũng khắc 
phục được những bất cập để duy trì và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh vì 
quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng, bảo vệ 
cạnh tranh trên thị trường, hướng tới một xã hội thịnh vượng, công bằng và đổi mới. 

Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ xem xét và phê duyệt thành lập Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia với mô hình tổ chức cơ quan đặc thù và quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia./. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày         tháng      năm 2022 

 
   

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  

cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia  
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có 

chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định 
việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp 
Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh và các 
nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Viet 
Nam Competition Commission, viết tắt là VCC. 

2. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu hình 
Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia do ngân sách nhà nước đảm bảo.  

Trụ sở chính của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đặt tại Thành phố Hà Nội. 
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Tham mưu, xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế 
hoạch, chương trình quốc gia, đề án về cạnh tranh. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; phát hiện và kiến nghị cơ quan có liên 
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quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản đã ban hành có nội dung 
không phù hợp với quy định của pháp luật về cạnh tranh. 

3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
vụ về cạnh tranh theo quy định của pháp luật. 

4. Về tố tụng cạnh tranh 
a) Phát hiện, xác minh và đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có 

dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh; 
b) Tiếp nhận, xác minh, đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có 

dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh do tổ chức, cá nhân cung 
cấp; tiếp nhận, xem xét, thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh; 

c) Tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 
d) Xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 
đ) Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh theo quy định của pháp luật;  
e) Tham gia tố tụng hành chính liên quan đến quyết định giải quyết khiếu 

nại của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế 
cạnh tranh theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; 

g) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền phối hợp, hỗ trợ quá trình điều 
tra và xử lý vụ việc cạnh tranh; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cạnh tranh; 

h) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và 
bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh 
tranh theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  

i) Tiến hành hoạt động hợp tác với các cơ quan cạnh tranh của nước ngoài 
trong quá trình tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật; 

k) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra, 
xử lý các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh có dấu hiệu của tội phạm; 

l) Tiếp nhận, xem xét đơn xin hưởng khoan hồng, quyết định việc miễn 
hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật 
về cạnh tranh; 

m) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh;  

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác về tố tụng cạnh tranh theo quy định của 
pháp luật về cạnh tranh. 
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5. Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về 
cạnh tranh; tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế. 

6. Tiếp nhận, thụ lý và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với 
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện giám sát, phát hiện, xác minh và xử lý hoặc kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định liên quan đến hành vi gây cản trở 
cạnh tranh trên thị trường của cơ quan nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm 
khác có liên quan đến cạnh tranh của tổ chức, cá nhân.  

8. Thực hiện công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động cạnh tranh trên 
thị trường. 

9. Hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả thực 
thi pháp luật về cạnh tranh.  

10. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về cạnh tranh 
và chính sách, pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh. 

11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh cho tổ chức, cá nhân. 

12. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công 
tác quản lý, giám sát và thực thi pháp luật cạnh tranh. 

13. Tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý và cung cấp thông tin cho cơ 
quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật về cạnh 
tranh. 

14. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cạnh 
tranh của tổ chức, cá nhân. 

15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia đàm phán 
các nội dung về cạnh tranh trong các điều ước quốc tế về thương mại theo phân 
công của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

16. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành 
chính của Bộ Công Thương. 

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ về 
thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương. 

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được 
phân bổ theo quy định của pháp luật. 
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19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương và theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
1. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  
2. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ 

nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.  
3. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

khi tiến hành tố tụng cạnh tranh theo quy định tại Điều 59 Luật Cạnh tranh. 
4. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ 

trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. 
5. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 
6. Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về lĩnh vực công tác được phân công. Phó Chủ 
tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, 
miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

Điều 4. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
1.Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là 15 người, gồm Chủ 

tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các thành viên khác. Thành viên Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia là công chức của Bộ Công Thương, các Bộ ngành có liên 
quan, các chuyên gia và nhà khoa học. 

2. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ 
nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.  

3. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
theo quy định tại Điều 49 Luật Cạnh tranh. Nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. 

4. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tham gia Hội đồng xử lý vụ 
việc hạn chế cạnh tranh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 
61 Luật Cạnh tranh. 

5. Các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng 
cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh được hưởng chế độ theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 5. Cơ cấu tổ chức  
Bộ máy giúp việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: 
a) Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh; 
b) Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; 
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 c) Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh; 
d) Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; 
đ) Một số đơn vị khác thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Công Thương 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

e) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: 
Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo. 

Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh được thành lập 04 phòng; Cơ quan 
Điều tra vụ việc cạnh tranh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở 
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành  
 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng     năm 2022. 
 2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các quy định sau sẽ hết hiệu lực 

bao gồm: 
 a) Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng 
Cạnh tranh. 

 b) Quyết định số 24/2015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh. 

 3. Nghị định này sửa đổi cụm từ “Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng” thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia” tại Khoản 2 Điều 54 và Phụ lục kèm 
theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản 
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 
  4. Nghị định này sửa đổi cụm từ “Cục Quản lý cạnh tranh” thành “Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia” tại Khoản 1 Điều 34 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 
tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Điểm a Khoản 2 Điều 4 
Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động thanh tra ngành Công Thương. 
 5. Nghị định này sửa đổi cụm từ “ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng” 
thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia” tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 54/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và 
hoạt động thanh tra ngành Công Thương.  

Điều 7. Trách nhiệm thi hành  
1. Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện nhiệm 
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vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

2. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn chế độ phụ cấp chức danh của  
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia. 

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, TCCB; PC; CT. 

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  

 
 
 
 
 
  

   Phạm Minh Chính 

  



     BỘ NỘI VỤ 

 

Số:        /BNV-TCBC 
 

V/v dự thảo Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022 
 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

 

Trả lời Công văn số 3311/BCT-CT ngày 13/6/2022 của Bộ Công Thương 

về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (sau đây gọi tắt là Ủy ban), Bộ Nội 

vụ có ý kiến như sau: 

1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng Nghị định 

Căn cứ quy định tại Điều 46 Luật Cạnh tranh năm 2018 và ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 23/4/2022, Bộ Nội vụ thống 

nhất với Bộ Công Thương về việc hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban 

Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương là một cơ quan hành chính đặc 

thù bán tư pháp, vừa tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà 

nước về cạnh tranh, vừa trực tiếp tiến hành tố tụng, thực hiện điều tra, xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh. 

2. Về nội dung dự thảo Nghị định 

a) Về căn cứ pháp lý: Đề nghị bỏ căn cứ pháp lý là các Nghị định, bảo 

đảm theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Về phạm vi điều chỉnh: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 46 Luật Cạnh tranh năm 2018, đề 

nghị xác định rõ phạm vi điều chỉnh tập trung vào việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về quản lý cạnh tranh (các nội dung liên 

quan đến ngành, lĩnh vực khác sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành và theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương). Theo đó, đề nghị bỏ 

các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại dự thảo Nghị định. 

c) Về cơ cấu tổ chức: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại 

Nghị định để xác định cơ cấu tổ chức cho phù hợp, trong đó xác định rõ cơ cấu tổ 

chức gồm: Lãnh đạo Ủy ban và tổ chức để thực hiện 02 mảng nhiệm vụ cụ thể, 
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gồm: (1) Tổ chức để thực hiện nhiệm vụ tố tụng, điều tra, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về cạnh tranh (tư pháp) được xác định rõ cơ quan, tổ chức theo 

đúng quy định của Luật Cạnh tranh (Cơ quan Điều tra vụ việc cạnh tranh, Ban 

Thư ký Các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh); (2) Tổ chức để thực hiện nhiệm 

vụ tham mưu quản lý nhà nước về cạnh tranh được xác định mang tính nguyên 

tắc và giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết theo tiêu chí quy 

định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020), bảo đảm tinh 

gọn theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

d) Về chế độ làm việc: Đề nghị Bộ Công Thương làm rõ và bổ sung quy 

định về chế độ làm việc của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban và 

các thành viên Ủy ban trong thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù riêng có 

của Ủy ban vừa thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước, vừa là cơ quan 

tiến hành tố tụng cạnh tranh, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ theo quy định và 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban khi được thành lập. 

đ) Về chế độ phụ cấp chức danh: Đề nghị bỏ khoản 1 Điều 7 để thực hiện 

chế độ, chính sách đối với các chức danh Lãnh đạo Ủy ban và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc Ủy ban theo quy định của pháp luật.  

e) Về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Trên cơ sở quy định 

của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban trong 

lĩnh vực cạnh tranh, đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương trong việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ủy ban, bảo đảm bao quát đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với Ủy ban. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đối với dự thảo Nghị định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, 

đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện, trình Chính phủ xem 

xét, quyết định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để ph/h); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 

- Lưu: VT, TCBC (03b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

 

               
             Nguyễn Trọng Thừa 

 



BQ CONG THUONG

s8: 7 3 O;TTr-BCT

CONG HOA XA HOI CHiTNGHiA VIET NAM. . .
D{)cI~p - T,! do - H~nh phuc

Ha N<3i,ngay.2hthangg ndm 2022

TO TRINH
v~vi~c ban hanh Ngh] dinh quy djnh clurc nang, nhiem vu,

quyen han va co' cfiu tB clurc cua Uy ban Canh tranh QuBc gia
true thuQc BQ Cong Thuong

Kinh gtri: Chinh phu

Thirc hien quy dinh cua Luat ban hanh van ban quy pham phap lu~t nam
2015; thuc hien Luat Canh tranh s6 23/2018/QH14 dtroc Quoc hQi khoa XIV
thong qua tai phien hop ngay 12 thang 6 narn 2018, ky hop thir V, co hieu hrc thi
hanh nr ngay 01 thang 7 nam 2019 (sau day goi la Luat Canh tranh 2018);

TriSn khai KS hoach thi hanh Luat Canh tranh 2018 theo Quyet dinh s6
8511QD-TTg ngay 12 thang 7 nam 2018 cua Thu nrong Chinh phu, BQ Cong
Thuong da:phoi hop voi cac ca quan lien quan xay dung du thao Nghi dinh quy
dinh chirc nang, nhiem vu, quySn h~n va ca c~u t6 chuc cua Uy ban C~nh tranh
Qu6c gia (sau day g<;>ila Nghi dinh).

BQ Cong Thuong kinh trinh Chinh phu d\f thao Nghi dinh nhu sau:

I.ST!cAN THItT, Co sa PHA.PLY BAN HANH

1.CO' so' th 1}'C ti~n

Lu~t C~nh tranh nam 2004 quy dinh h~ th6ng hai ca quan c~nh tranh dQc
l~p th\fc thi phap lu~t c~nh tranh bao g6rn (i) Ca quan quan ly c~nh tranh (C\lC
Quan ly c~nh tranh) va (ii) HQi d6ng C~nh tranh (HDCT). Ca quan quan ly c~nh
tranh do Chinh phu quYSt dinh thanh l~p, quy dinh t6 chuc, bQ may va co trach
nhi~rn diSu tra cac V\l vi~c c~nh tranh lien quan dSn hanh vi h~n chS c~nh tranh
va cac nhi~m V\lkhac theo quy dinh cua Lu~t C~h tranh. HQi d6ng C~nh tranh
la ca quan tiSn hanh t6 t\lng c~nh tranh dQc l~p do Chinh phu thanh l~p co chuc
nang t6 chuc, xu ly d6i vai cac V\l vi~c c~nh tranh lien quan tai hanh vi h~n chS
c~nh tranh. '

Th\fc tiSn 12 narn th\fC thi Lu~t C~nh tranh 2004 yai rno hinh hai ca
quan c~nh tranh dQc l~p da bQc lQ nhung h~n chS, b~(c~p. va khong dap Ung
duqc vS nhu c~u th\fc tiSn vS rno hinh, t6 chuc. .

Do do, trong qua trinh xay d\fllg d\f an Lu~t CC;lnhtranh nam 2018, BQ
Cong Thuong da: nghien cUu, tiSp thu y kiSn d~i biSu. Qu6c hQi, bQ, nganh vS
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phuong an xay dung mo hinh co quan canh tranh d6ng thai dff trinh Thu tuon
Chinh phu cac phuong an xay dung co quan canh tranh.

Tren tinh than nh~t thS hoa mo hinh rndt co quan canh tranh nham da
bao tinh kSt n6i, lien tuc va thong suot trong qua trinh diSu tra, xu 1;' cac hanh i
phan canh tranh, kh~e phuc duoc nhfrng han ehS cua mo hinh hai co quan can
tranh, tao diSu kien thuan 19'ihon eho cac chu the, cac ca nhan, t6 chirc khi tha
gia vao cac vu viec canh tranh hoac tham gia vao qua trinh t6 tung canh tra ,
phuong an thanh l{ip Uy ban Canh tranh Quac gia tnec thurc Br can
Thuong tren co sif hop nhat, ta clurc I(li hai ca quan c(lnh tranh: C!,CCan
tranh va Baa v? ngU'ili tieu dung va Hri dang C(lnh tranh (bao gam Va
phong Hpi dang C(lnh tranh) dU'(fcI,!,achpn la phU'O"ngtin tai U'u.

Ngay 12 thang 6 nam 2018, Qu6e hQi dff ehinh thue thong qua Lu?
C~nh tranh s6 23/2018/QH14. Theo quy dinh t~i DiSu 46 Lu?t C~nh tranh 2018
Uy ban C~nh tranh Qu6e gia la co quan thuQe BQCong Thuong vo-ivai tro la e
quan don nh~t tham mUll giup BQ truang BQ Cong Thuang thve hi~n ehue nan
quan 1;' nha nuo-e vS e~nh tranh.

2. CO's6' phap Iy
DiSu 46 eua Lu?t C~nh tranh 2018 quy dinh:

1. Uy ban Cc;mhtranh Qu6c gia Ia CO'quan thu{}c B{} C6ng ThuO'ngg6
Chu ttch, cac Pho Chu ttch va cac thanh vien.

,
CO' quan dieu tra v¥ vi¢c cgnh tranh va cac aO'nvt chuc nang khac la o{}

may giup vi¢c cua Uy ban Cgnh tranh Qu6c gia.

2. Uy ban Cc;mhtranh Qu6c gia co nhi¢m v¥, quydn hgn sau ddy:

a) Tham muu giup B{} truong B{}C6ng Thu011gthi!c hi¢n chuc nang quem
If nha nuac vd cgnh tranh;

b) Tiin hanh t6 t¥ng cgnh tranh; /dim soat tqp trung /dnh Ii; quyit dtnh
vi¢c miin tric d6i vai thoa thu{m hgn chi cgnh tranh bi cdm; giai quyit khiiu ngi
quyit dinh xu If v¥ vi¢c cgnh tranh va cac nhi¢m ~{:i khac thea quy dinh cua Luq.t
nay va quy dinh cua IWJtkhac co lien quafz.

, ;,...:>.~.,:; ',' .-';'_~~ , ," ~ , ?

3. Chinh phu quy dinh chi tiet nhiim ~!,;quye", h(ln va cO"diu to cltlrC
? ,,'

ciia Uy ban C(lnh tranh Quoc gia. . . ./';' ';,. ;':-
, " ,,'\. -.'

3. Tinh d~e thn eua Dy ban C~nh tr~n'~'(~~B,~gia
, ' ,i' ,_G J ' .~.~." '~. ~ ',. ,

Dieu 46 eua Lu?t C~h tranh 2018:-:"'f;!y,b.an·Cgnhtranh Quac gia Ia CO'
quan thu(Jc B(J Cang Thuong ... tham mU'U·gl{qj,Br.tfuang B(JC6ng Thuong thl:fc
hi¢n chuG,nang quan Ij nha nU'~'c vJ ,c(lnh 'trl!J!h;..:tjtn han!' ta t!,ng c(lnh
tranh; kiem soat tq.p trung kinh te; quyet ain~ vi¢(/mien tric aai vai thoa thuq.n

.' .~,..

,,' ,;., ...,•.•.... , .
'._ ..;!n••.• ~"
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han chi canh. tranh hi cdm; giai quyet khiiu nai quyet dinh xu Iy v¥ viec canh
tranh va cac nhiem v¥ khdc thea quy dinh cua Ludt nay va quy dinh cua ludt
khac co lien quan .... "

Voi guy dinh nhir tren, Dy ban Canh tranh Quoc gia Ia mot co guan hanh
chinh ban ur phap, day la mot mo hinh co guan d~c thu, duy nhfit trong h~ thong
ca guan hanh phap cua Viet Nam hien nay cling hie thuc hien ca chirc nang quan
ly nha mroc va chirc nang t&tung, tai phan, Cu thS nhu sau:

0) Ctuec nang qulin Ij nha nutrc

Dy ban Canh tranh Quoc gia co chtrc nang tham rmru BQ tnrong BQCong
Thirong xay dung, trien khai chinh sach, dinh huang vS canh tranh trong t6ng
thS chinh sach kinh tS-xa hQi.

Dy ban Canh tranh Qu&c gia th\Ic hi~n nhi~m V\l quan ly nha nuac vS
c~nh tranh, C\lthS nhu sau:

- Chu tri ho~c tham gia xay d\Ing van ban quy ph~m phap Iu?t vS c~nh
tranh; t6 chuc th\Ic hi~n cac van ban quy ph~m phap lu~t vS c~nh tranh; tuyen
truySn, ph6 biSn phap Iu?t, huang dful chuyen mon, nghi~p V\lvS c~nh tranh;

- Tham dinh h6 sa vi~c ~p trung kinh tSva quySt dinh vi~c t?P trung kinh ts;

- Th\l Iy h6 sa dS nghi huemg miSn tm d&ivai thoa thu?n h~n chS c~nh
tranh bi cfim va guySt dinh huemg miSn trir d&i vai thoa thu~n h~n chS c~
+....n~J.... k_; I"~¥v\. l...-; hA /"fl1,{T~t A;,....h hl ...lvn n11~n tr1'" rtAt "t'N; thAt.:l th118n ht;ln ",hi h
1.1a.llll LJ! \,;al11, LJal LlV 'iuJe ...U~J.u.J. J.J.uvJ.J.g J..I.J..1VJ.J_...1.\..1 UVJ. YVJ. Lo.1.l.VU.\,..1.1. ..... ";".1.l. .1..1.';'".1..1. """.1.1"" C?I'..I....L.1.

tranh bi cfim;

-Xay d\Ing va guan Iy h~ th&ng thong tin vS doanh nghi~p co vi tri th&ng
lInh thi trucmg, cac doanh nghi~p dQc quySn lam ca sa cho vi~c quan Iy nganh
va dS xufit chinh sach quan ly nganh, linh V\ICc~nh tranh;

- Th\Ic hi~n giai quySt cac thu t\lChanh chinh trong linh VlJCc~nh tranh;

- ThlJc hi~n nhi~m V\l thanh tra, kiSm tra, xu ly vi ph~m hanh chinh theo
tham quySn duQ'cgiao;

- ThlJc hi~n ho~t dQnghqp tac qu&c tS trong linh VlJCc~nh tranh ...

(ii) Chirc nang ta t!lng Cfmhtranh (ta;ph tin)

Lu~t C~nh tranh 2018 da guy dinh C\l thS ho~t dQng t& tvng c~nh tranh,
trong do, quy dinh C\lthS nhi~m V\l, quySn h~n, cach thuc t6 chuc lam vi~c cua
cac ca quan tiSn hanh t& t\lng c~nh tranh: (i) Dy ban C~nh tranh Qu&c gia (ii)
HQi d6ng xu ly V\l vi~c h~n chS c~nh tranh (iii) HQi d6ng giai quySt khiSu n~i
guySt dinh xu ly V\l vi~c c~nh tranh; (iv) Ca quan diSu tra v\l vi~c c~nh tranh.
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DS tiSn hanh hoat dong t6 tung canh tranh, Uy ban Canh tranh Quoc g a
duoc quy dinh co cac thanh vien Uy ban Canh tranh Quoc gia: cac thanh vi ~
nay thuc hien nhiern vu tham gia HQi d6ng xu Iy vu viec han chS canh tra ,
HQi d6ng giai quyet khiSu nai quyet dinh xu ly vu viec han chS canh tranh; s~
Iuong thanh vien t6i da la 15 nguoi do Thu tirong Chinh phu b6 nhiern, mi€
nhiem tren co sO'dS nghi cua BQtnrong BQCong Thuong ... (DiSu 48 Luat Can
tranh 2018).

Ben canh do, Uy ban Canh tranh Quoc gia diroc thanh l?p Co quan diS
tra vu viec canh tranh co chirc nang t6 chirc diSu tra cac hanh vi vi pham the
quy dinh. Hoat dQng diSu tra chi duoc giao cho cac "DiSu tra vien" tiSn han ,
thlJc hi~n.

M~c du, Uy ban C~nh tranh QU6c gia 1<1dan vi tflJC thuQc BQ Con
Thuang, tuy nhien, thgc hi~n chuc nang t6 tvng, tM phan, Lu?t C~nh tranh 201
da quy dinh va trao quySn cho Uy ban C~ tranh Qu6c gia (C\l thS la Ca qua
diSu tra V\l vi~c c~ tranh, Chu tich Uy ban, HQi d6ng xu ly V\l vi~c h~n ch
qmh tranh va H9i d6ng giai quySt khiSu n~i quySt dinh xu ly V\l vi~c c~nh tranh
thgc hi~n mQt cach dQc l~p, C\lthS nhu sau:

- Tinh dQc l?p cua Ca quan diSu tra v\l vi~c c~nh tranh trong t6 t\lng c~
tranh:

+ Thu truang Ca quan diSu tra V\l vi~c c~nh tranh khi tiSn hooh diSu tr
V\l vi~c c~nh tranh co quySn: QuySt dinh diSu tra v\l vi~c c~nh tranh tren ca s'
chfip thu?n cua Chu tich Uy ban C~nh tranh Qu6c gia, QuySt dinh phan cong
diSu tra vien V\l vi~c c~nh tranh; QuySt dinh thay d6i diSu tra vien; QuySt dinh
trung c~u giam dinh; QuySt dinh tri~u t?P ngmJi 1<1mchung; QuySt dinh gia h~n
diSu tra ...

+ Thu truO'ng Ca quan diSu tra co quySn: yeu c~u ca quan, t6 chuc, ca
nhan cung cftp tai li~u, thong tin, d6 V?t va giai trinh lien quan dSn nQi dung V\l
vi~c... ; kiSn nghi Chu tich Uy ban C~nh tranh QU6c gia yeu c~u ca quan co
th~m quySn ap d\lng, thay d6i, huy b6 bi~n phap ngan ch~n va bao dam xu ly vi
ph~m hanh chinh trong qua trinh diSu tr~...

- Tinh dQc l?p cua HQi d6ng xu·lfv\l vi~c h~n chS c~h tranh trong t6
t\lng c~nh tranh:

Khoim 1 DiSu 60 Lu?t C~nh tranh20i8quydinh "HQi d6ng xu lyv\l vi~c
h~n chS c~nh tranh do Chu tich Uy baii-C~nh tranh Qu6c gia quySt dinh thanh
l?p ... Hri d6ng xu If;v¥ vi¢c h(;mch~ cdnh':tr:anhhO{ltavng ave l{ip va chi tuan
theo phap lu{it." . I , , .'

",. -, - :- ~.

Ben c~nh do, HQi d6ng xu ly V\l vi'~2h~ ~hS'c~nh tranh ho~t dQng thea
nguyen t~c "nguyen ttic t{ip thi, quyit ailJkth~o ita sa" (Khoan 3 DiSu 60 Lu?t
C~nh tranh 2018). ' ! ' . "

- <. r.- ....... ";.U._.~.• ~........ ",..~ ..
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HQi d6ng xu ly vu viec han chS canh tranh dQc I~p trong: Quyet dinh rna
phien diSu tran; trieu t~p nguoi tham gia phi en dieu tran; trieu t~p ngu?,i lam
chirng theo yeu cau cua cac ben; Quyet dinh trung c~u giam dinh; Quyet dinh
dinh chi giai quyet vu viec han chS canh tranh; Quyet dinh xu Iy V1,lviec canh
tranh ...

- Tinh doc I~p cua Chu tich Uy ban Canh tranh Quoc gia trong t6 tung
canh tranh:

+ Quyet dinh thanh I~p HQi d6ng xu Iy V1,lviec han chS canh tranh; Quyet
dinh thanh l~p H9i d6ng giai quyet khieu nai quyet dinh xu ly vu viec han chS
canh tranh va d6ng thai la Chu tich HQi d6ng.

+ Giai quyet khiSu nai quyet dinh xu ly vu viec vi ph~m quy dinh vS t~p
trung kinh tS ho~c c~nh tranh khong lanh m~nh.

+QuySt dinh xu ly V\1vi~c vi ph~m quy dinh vS t~p trung kinh tS.

+QuySt dinh xu ly V\lvi~c c~nh tranh khong lanh m~nh ...

Vai quy dinh nhu v~y, Uy ban C~nh tranh Qu6c gia la co quan d~c thu,
cung h.Icth\lc hi~n nhi~m V\l quan ly nha nuac va nhi~m V\l th\lc hi~n ho~t d9ng
diSu tra, xet xu v1,lvi~c c~nh tranh.

II. QUAN DIEM CHi D~O, NGUYEN TA.C xAY Dl/NG Dl! THAo
NGHJDJNH

D\l thao Nghi dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn h~n va co c~u t6 chuc cua
-Oyban c~ tranh Qu6c gia duQ'cso~n thao tren co sa cac quan diSm chi d~o sau:

1. Bao dam phu hQ'Pvai HiSn phap va cac quy dinh phap lu~t co lien
quan, g6m Lu~t C~nh tranh, Lu~t Bao v~ quYSnlQ'inguai tieu dung, quy dinh vS
ho~t dQng quan ly ho~t dQng kinh doanh theo phuong thuc da c~p.

2. Bao dam tuan thu th~m quySn, hlnh thuc, trinh t\l, thu 1\lc xay dlJ11g,
ban hanh van ban Nghi dinh theo dung Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap
lu~t va cac van ban huang d~n.

3. Bao dam tinh cong khai trong qua trinh xay d\ffig, ban hanh Nghi dinh
va Hnh minh b~ch trong cac quy dinh cua Nghi dinh.

III. QuA TRiNH xA Y Dl/NG Dl! THAo NGHJ DJNH

Theo quy dinh cua Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t, BQCong
Thuang da: thanh l~p Ban so~n thao, T6 bien t~p bao g6m lanh d~o, chuyen gia
cua cac BQ, nganh va mQt s6 dan vi lien quan dS t6 chuc triSn khai, xay d\ffig d\l
thao Nghi dinh.

• • ., ';0 -"-, ~. • ,_ r • " .' .••••,~ .,_; " ~
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Ngay 21 thang 3 nam 2019, B9 Cong Thuong da: co Cong van 6
1848/BCT -CT dS nghi cac B9, nganh, Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 do g
gop y kiSn d6i voi du thao Nghi dinh.

Ngay 26 thang 3 nam 2019, B9 Cong Thuong giri dS nghi Cong Thong ti
Dien nr Chinh phu h6 tro viec dang tai du thao Nghi dinh dS,l~y Y kiSn tham gi
cua cac co quan, t6 chirc, ca nhan ...

Ngay 19 thang 4 narn 2019, B9 Cong Thuong da: co Cong van s
2752/BCT-CT va Cong van s6 27531BCT-CT dS nghi B9'Tu phap, B9 N9i
th~m dinh du thao Nghi dinh.

Ngay 14 thang 5 nam 2019, B9 Tu phap da: co Bao cao s6 75/BC-BT
th~m dinh du thao Nghi dinh.

Ngay 27 thang 5 nam 2019, B9 N9i vu da: co Cong van s6 2326IBNV
TCBC tham dinh du thao Nghi dinh.

Ngay 30 thang 5 nam 2019, tren cO'sa tiSp thu y kiSn cua cac cO'quan lie
quan, B9 Cong Thuang da:co To trinh s6 3803/TTr-BCT trinh Chinh phu hE>s
dg thao Nghi dinh quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn h?n va cO'c~u t6 chu
cua Uy ban C?nh tranh Qu6c gia (theo do mn hinh t6 chuc eua Uy ban C?
tranh Qu6c gia duqc xay dl!11gla mo hinh t6ng C\lc).

Thgc hi~n Nghi quySt s6 18-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 cua B
Ch~p hanh Trung uang khoa XII m9t s6 vk dS vS tiSp t\le d6i mai, s~p xSp t6
chuc b9 may eua h~ th6ng ehinh tri tinh g<;m,ho?t d9ng hi~u Igc, hi~u qua; B9
Coml ThuanQ: da:chu tri. nh6i han vai eac cO'quan co lien qUan bao eao va duO'eu 4..,.1 J .I. • .&. .... A ~

sg nh~t tri cua Ban can sg dang Chinh phu, Ban can sg dang B9 Cong Thuang
da: 03 lfrn trinh, bao eao xin y kiSn B9 Chinh tri vS dinh huang hoan thi~n mo
hinh t6 chue tuO'ng duang t6ng C\le eua Uy ban C~nh tranh Qu6c gia (lfrn thu
nh~t trinh ngay 23 thang 9 nam 2019 t?i To trinh s6 10-TTrIBCSf); Ifrn thu hai
trinh ngay 24 thang 7 nam 2020 t~i To trinh s6 12-TTr/BCSD; Ifrn thu ba t?i To
trinh s6 07-TTr/BCSD ngay 25 thing 01 nam 2022).

Ngay 25 thing 3 nam 2022, B9 Chinh tri da: h9P vS v~n dS mo hinh t6
chuc cua Uy ban C~nh tranh Qu6c gia.

Ngay 28 thang 3 nam 2022, Van phong Trung,uO'ng D4ng da:co Cong van
s6 3299-CV NPTW vS mo hinh t6 chuc cua Uy ban c~nhtrahh Qu6c gia. Theo
do, Ban can sg dang B9 Cong Thuang da: tiSp thu y :,klSl,1:cua B9 Chinh tri va
gop y eua cae cO'quan d~ hoc:mthi~n DS an mo hinh7't6' dli.uc":cuaUy ban C~nh
tranh Qu6c gia. ' ' '

Ngay 02 thang 4 nam 2022, Ban can sg dang' ehinh"phu da: co Cong van
s6 709-CV/BCSDCP vS rno hinh t6 chuc cua Uy bari'G~ traOO -Qu6e gia, trong
do, giao B9 N9i V\l chu tri, ph6i hqp B9 Cong Thuang:va caC"ta quan lien quan
nghien cUu, dS xu~t mo hinh t6 chuc eua Uy ban:C~nh'trarutQu6c gia bao cao
Thu tuang Chinh phu. '

,
,~ • ,...,.."" ~ ,_·l .~••. ~•. ft.'''' _'.__ _
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Ngay 13 thang 6 narn 2022, BQ Cong Thuong da:giri cong van xin y kiSn
cac BQ: NQi vu, Tu phap, Tai Chinh gop y l~n 2 vS tai lieu du thao Ngh] dinh
quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua Uy ban Canh
tranh Quoc gia (voi mo hinh co quan d?c thu).

Tren co sa y kiSn cua cac BQ: NQi vu, Tu phap, Tai Chinh, BQ Cong
Thuong da: nghien ciru, ticp thu, giai trinh va hoan thien tai lieu du thao Nghi
dinh quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua Uy ban
Canh tranh Quoc gia (TO' trinh Chinh phu, DS an thanh l?p Uy ban Canh tranh
Quoc gia, Bao cao tiSp thu giai trinh va du thao Nghi dinh).

IV. BO eve vA NOI DUNG eo BAN eVA Dl/ THAo NGHJDJNH

1.B8 C1}CClla d., thao Nghi dinh

Dg thao Nghi dinh g6rn 7 DiSu, Cl,lthS nhu sau:

- DiSu 1. Vi trf va chilc nang

- DiSu 2. Nhi~rn V1,l va quySn h~n

- DiSu 3. Chu tich, cac Pho Chu tich Uy ban C~nh tranh Qu6c gia

- DiSu 4. Thanh vien Uy ban C~ tranh Qu6c gia

- DiSu 5. CO' c~u t6 chilc

- DiSu 6. Hi~u IV'c thi hB_n_h

- DiSu 7. Trach nhi~rn thi hanh

2. N{)idung CO' ban ella d., thao Nghi djnh

2.1. V~ ehue nang

Trong qua trinh xay dvng dg thao Nghi dinh trinh Chinh phu, BQ Chinh
trj, BQ Cong Thuang da: dS xu~t giao Uy ban C~nh tranh Qu6c gia th\Ic hi~n
chilc nang quim ly nha nuac tren ca 03 linh vgc: c~nh tranh, bao v~ quySn lqi
nguai tieu dung va ho~t dQng kinh doanh thea phuO'ng thilc da c~p.

Tuy nhien, tiSp thu y kiSn dong gop l~n 2 cua BQ NQi Vl,l,BQ Cong
Thuang da:nghien cUu, diSu chinh nQi dung vS chilc nang t~i dg thao Nghi dinh
thea huang chi t?P trung vao vi~c quy dinh chilc nang, nhi~rn Vl,lvS quan ly
c~nh tranh va t6 tl,lng c~nh tranh, d.c nQi dung lien quan dSn linh V\fC quan ly
nha nuac vS bao v~ quySn Igi nguai tieu dung va ho~t dQng kinh doanh thea
phuang thilc da c~p se thgc hi~n thea quy dinh cua phap lu?t chuyen nganh va
thea phan cong cua BQtruang BQCong Thuang.
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Nhtr vay, Uy ban Canh tranh Quoc gia co clnrc nang tien hanh t6 tun
canh tranh, kiem soat t~p trung kinh tS, quyet dinh viec miSn tnr d6i voi tho
thuan han chS canh tranh bi cam, giai quyet khieu nai quyet dinh xu ly V\) vie
canh tranh thea quy dinh cua phap luat; tham rrnru giup BQ tnrong BQ Con
Thuong thuc hien quan ly nha nuoc vS canh tranh va cac nhiem vu khac the
quy dinh cua phap luat co lien quan.

Voi each tiSp can nhu tren la hoan toan phu hop voi quy dinh tai Khoan
DiSu 46 cua Luat Canh tranh 2018 "Oy ban Canh tranh Quoc gia co nhiem v.
quyen han sau day:

a) Tham muu giup B(J truong B(JC6ng Thuong thuc hien chiec nang qua
If;nha marc vJ canh tranh;

b) Tiin himh t6 t~ng cqnh tranh; kiim saat t(lp trung kinh ti; quyit din
vi¢c miin trit tJ6iWYithoa thu(ln hqn chi cqnh tranh hi cam; giai quyit khiiu nq
quyit ajnh xu If;v~ vi¢c cqnh tranh va cac nhi¢m v~ khac thea quy djnh cua Lu(l
nay va quy dinh cua lu(lt khac co lien quan. "

2.2. Nhi~m vI}, quy~n h~n

ThlJc hi~n Lu~t C~nh tranh 2018, Uy ban C~nh tranh QU6c gia co nhi~
V\l,quySn h~n C\lthS nhu sau:

1. Tham muu, xay d\ffig va trinh BQ truang BQ Cong Thuang ban ha
ho~c trinh ca quan co th~m quySn ban hanh cac viin ban quy ph~m phap lu~t, kS
ho~ch, chuang trinh qubC gia, as an vS c~nh tranh.

2. T6 chuc thlJc hi~n cac van ban quy ph~m phap lu~t sau khi dugc ca
quan co th~m quySn phe duy~t, ban hanh; phat hi~n va kiSn nghi ca quan co lien
quan giai quySt theo th~m quySn vS nhUng viin ban da ban hanh co nQi dung
khong phu hgp vai quy dinh Cllaphap lu~t vS c~nh tranh.

3. Ban hanh thea th~m quYSncac van ban huang d&nchuyen mon, nghi~p
V\lvS c~nh tranh thea quy dinh clla phap lu~t.

4. VS t6 tvng c~nh tranh

a) Phat hi~n, xac minh va danh gia cac thong tin, chUng cu vS hanh vi co
, "

dau hi~u vi ph~m quy dinh clla phap lu~t ve c~nh trap.h,;

b) TiSp nh~n, xac minh, danh gia cac thong tin, chUng cu vS hanh vi co
dftu hi~u vi ph~m quy dinh Cllaphap lu~t vS c~nh tranh do t6 chuc, ca nhan cung
cftp; tiSp nh~n, xem xet, th\lly h6 sa khiSu n~i V\l 'vi~c 'c~nh tranh;

c) TiSn hanh diSu tra v\l vi~c c~nh tranh thea quy dinh cua phap lu~t;

d) Xu ly V\) vi~c c~nh tranh thea quy dinh cila phap lu~t;
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d) TiSp nhan, thu 1)1,giai quyet khiSu nai quyet dinh xu Iy V\1viec canh
tranh thea quy dinh cua phap luat;

e) Tham gia t6 tung hanh chinh lien quan dSn quyet dinh giai quyet khiSu
nai cua Chu tich Uy ban Canh tranh Quoc gia, H9i d6ng xu Iy V\1viec han chS
canh tranh thea quy dinh cua phap lu~t vS t6 tung hanh chinh;

g) Yeu c~u co quan, nguoi co thfim quyen phoi hop, h6 tro qua trinh diSu
tra va xu ly V\1viec canh tranh; yeu c~u co quan, t& clnrc, ca nhan cung c~p
thong tin, tai lieu lien quan dSn V\1viec canh tranh;

h) Yeu c~u cac co quan co tham quyen ap dung bien phap ngan chan va
bao dam xu Iy vi pham hanh chinh trong qua trinh diSu tra, xu ly vu viec canh
tranh thee quy dinh cua phap lu~t vS xu ly vi ph~m hanh chinh;

i) TiSn hanh ho~t d9ng hgp tac vai cac co quan c~ tranh cua nuac ngoai
trong qua trinh t6 1\lng c~nh tranh thee quy dinh cua phap lu~t;

k) Ph6i hgp vai co quan nha nuac co thfim quySn trong qua trinh diSu tra,
xu Iy cac hanh vi vi ph~m quy dinh vS c~nh tranh co d~u hi~u cua t9i ph~m;

I) TiSp nh~n, xem xet don xin huang khoan h6ng, quySt dinh vi~c miSn
ho~c giam muc xu ph~t thee chinh sach khoan h6ng thee quy dinh cua phap lu~t
vS c~ tranh;

m) Xu ph~t vi ph~m hanh chinh thee thfim quySn, yeu c~u co quan nha
nuac co thfim quYSn ap d\1ngm9t s6 hinh thuc xu ph~t b&sung, bi~n phap kh~c
ph\1c h~u qua d6i vai hanh vi vi ph~m phap lu~t vS c~nh tranh;

n) Th\l'c hi~n cac nhi~m V\1khac vS t6 t\1ng c~nh tranh thee quy dinh cua
phap lu~t vS c~nh tranh.

5. KiSm soat ho~t d9ng t~p trung kinh tS thee quy dinh cua phap lu~t vS
c~nh tranh; tiSp nh~n, th\1ly va thfim dinh h6 so thong bao t~p trung kinh tS.

6. TiSp nh~n, th\1 Iy va thfim dinh h6 so dS nghi huang miSn trir d6i vai
thoa thu~n h~n chS c~nh tranh bi c~m thee quy dinh cua phap lu~t.

7. Th\l'c hi~n giam sat, phat hi~n, xac minh va xu Iy ho~c kiSn nghi ca
quan co thfim quySn xu Iy vi ph~m quy dinh lien quan dSn hanh vi gay can tra
c~nh tranh tren thi twang cua co quan nha nuac va cac hanh vi bi nghiem c~m
khac co lien quan dSn c~nh tranh cua t&chuc, ca nhan.

8. Th\l'c hi~n cong tac quan Iy, giam sat d6i vai ho~t d9ng c~nh tranh tren
thi truang.

9. Hgp tac qu6c tS nh~m tang cuang nang h,rcva nang cao hi~u qua th\lC
thi phap lu~t vS c~nh tranh.

10. Tuyen truySn, giao d\1c,phd biSn chinh sach, phap lu~t vS c~nh tranh
va chinh sach, phap lu~t khac co lien quan dSn linh V\l'Cc~nh tranh .

. ~.- - - - -'----------'-----'----
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11. T6 clnrc dao t<;10,b6i duong, t~p huan nang cao trinh dQ chuyen mo ,
nghiep vu lien quan dSn linh V\l'Ccanh tranh cho t6 chirc, ca nhan.

12. Xay dung va quan Iy h~ thong thong tin, co sa dfr lieu phuc vu con
tac quan ly, giam sat va thuc thi phap Iu~t canh tranh.

13. T6 chirc nghien ciru khoa hoc, quan Iy va cung c~p thong tin cho c
quan nha mroc, t6 chirc, ca nhan co yeu cAuthea quy dinh cua phap Iu~t vS C<;1
tranh.

14. T6 chirc kiSm tra viec chap hanh cac quy dinh cua phap luat vS ca
tranh cua t6 chirc, ca nhan.

15. Chu tri hoac phei hop voi cac co quan lien quan tham gia dam pha
cac nQi dung vS canh tranh trong cac diSu uoc quoc tS vS thirong m<;1ithea pha
c6ng cua BQ truang BQC6ng Thuang.

16. Xay d\l11gva th\1'Chi~n chuang trinh cai cach hanh chinh cua Uy ba
C<;1nhtranh Qu6c gia thea m\lc tieu va nQi dung chuang trinh cai cach ha
chinh cua BQ C6ng Thuang. '.

17. Quan Iy t6 chuc bQ may, bien chS, can bQ, c6ng chuc, vien chuc
nguai lao d9ng; th\1'chi~n chS dQtiSn luang va cac chinh sach, chS dQda:ingQv '
thi dua, khen thuang, ky Iu~t, b6i du5ng vS chuyen m6n nghi~p VI,l d6i vai ca
bQ, c6ng chuc, vien chuc, nguai lao dQng thuQc Uy ban C<;1nhtranh Qu6c gi
thea quy dinh cua phap Iu~t va phan c~p quan Iy cua BQC6ng Thuang.

18. Quan Iy tai chinh, tai san duqc giao, t6 chuc th\1'chi~n ngan sach duqc.
_t...~_ t...~ +t...-o ......"oyr A~-h",?,,.,, --ha'- l,,~tl'uau UV LUI;;' yuy Upll vua 1'lJ. l' lU,?- •

19. Th\1'chi~n cac nhi~m Vl,lkhac thea phan c6ng cua BQ twang BQ C6ng
ThuO'ngva thea quy dinh cua phap Iu~t.

2.3. V~ CO' ciu t& chuc

Tren Co' sa chuc nang, nhi~m V\l quan Iy nha nuac vS c~nh tranh; triSn
khai cac ho~t dQng t6 tl,lngnhu diSu tra, xu ly vl,lvi~c c~ tranh, Nghi diM quy
dinh Co'c~u, t6 chuc d~c thu cua Uy ban C<;1nhtranh Qu6c gia:

BQmay giup vi~c cua Uy ban C<;1nhtranh Qu6c gia:

a) Co' quan DiSu tra vl,lvi~c C<;1nhtranh;

b) Ban Thu ky cac HQi d6ng xu Iy v\l~vi~.cc~nh tranh;

c) Ban Giam sat va quan Iy c~ .tran4; '.

d) Van phong Uy ban C<;tnhtranh Qu6c 'gb; .

d) MQt s6 dan vi khac thuQc th:1mquySn quy dinh cua BQ C6ng ThuO'ng
th\1'chi~l1nhi~m Vl,lquan Iy nha nuac vS·b~o'v~ quySn Iqi nguai tieu dung va
quan Iy hO<;1tdQng kinh doanh theo phuong thuc da c~p.
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e) Dan vi su nghiep cong l?p tnrc thuoc Uy ban Canh tranh Quoc gia:
Trung tim Thong tin, Tu v~n va Dao tao.

CO'quan DiSu tra vu viec canh tranh duoc thanh l?p 04 phong; CO'quan
DiSu tra vu viec canh tranh co nr each phap nhan, co con d~u rieng va duoc mo
tai khoan tai Kho bac Nha mroc thea quy dinh cua phap luat.

v. KIENNGHI
B9 Cong Thuong kinh dS nghi Chinh phu xem xet, ban hanh Nghi dinh quy

dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chtrc cua Uy ban Canh tranh
Quoc gia duoc giri kern thea To trinh nay.

B9 Cong Thuong kinh trinh Chinh phu xem xet, quyet dinh.z,V

Nai Ilh~n:
- Nhir tren;
- Cac Ph6 thu tuong Chinh phil;
- B9 N9i V\I;
- B9 Ttl'phap;
- B9 Tai ehinh;
- Van phong Chinh phu;
- Luu: VT, TCCB, PC, CT.

. .



BQ CONG THUONG CQNG HOA :xAHQI cnuNGHiA VIlj:TNAM
DQcl~p - Tl)'do - H~nh phllC

s6:6 9 4 6 IBCT-CT
V/v thAm dinh du thao Ngh] dinh HaN(Ji, ngay OLf-thang-{;( ndm 2022

chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cAu
t6 chirc cua Uy ban Canh tranh Quoc gia

Kinh giri:
- Be>Tir phap;
- Be>Ne>ivu.

Can cir thea Quyet dinh s6 8511QD-TTg ngay 12 thang 7 nam 2018 cua
Thu wang Chinh phu vS ban hanh danh muc va phan cong co quan chu tri soan
thao van ban quy dinh chi tiSt thi hanh cac luat duoc Quoc hoi khoa XIV thong
qua tai k:Y hop thir 5, Be>Cong Thuong duoc giao chu tri phoi hop voi cac co
quan lien quan xay dung Nghi dinh quy dinh chi tiSt chirc nang, nhiem vu va co
ciu tb chirc cua Dy ban C~ tranh Quoc gia.

Ngay 30 thang 5 nam 2019, tren co sa tiSp thu y kiSn cua cac ca quan lien
quan, BQ Cang Thuang dff co To trinh s6 3803/TTr-BCT trinh Chinh phu h6 sa
d\I thao Nghi dinh quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn h~n va ca ciu tb chuc
cua Dy ban C~nh tranh Qu6c gia (theo do rna hinh t6 chuc cua Uy ban C~mh
tranh Qu6c gia dugc xay d1plg la rna hinh tbng C\lc).

Th\Ic hi~n Nghi quySt s6 18-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 cua Ban
chip hanh Trung uang khoa XII me>ts6 vin dS vS tiSp Wc d6i mai, s~p xSp tb
chuc be>may cua h~ th6ng chinh tri tinh gQn, ho~t dQng hi~u h;rc, hi~u qua; Be>
Cang Thuang dff chu tri, ph6i hgp vai cac ca quan co lien quan bao cao va dugc
S\l nhit tri cua Ban can S\I dang Chinh phu, Ban can S\l dang BQ Cang Thuang
dff 03 lfin trinh, bao cao xin y kiSn Be>Chinh tri vS dinh huang hoan thi~n rna
hinh t6 chuc tuang duang tbng C\lCcua Uy ban C~nh tranh Qu6c gia (Ifin thu
nhit trinh ngay 23 thang 9 nam 2019 t~i To trinh s6 10-TTrIBCSD; lfin thu hai
trinh ngay 24 thang 7 nam 2020 t~i To trinh s6 12-ITrIBCSD; lfin thu ba t~i To
trinh s6 07-TTrIBCSD ngay 25 thang 01 nam 2022).

Ngay 25 thang 3 nam 2022, BQ Chinh tri dff hQp vS vin dS rna hinh t6
chuc cua Uy ban C~ tranh Qu6c gia. Ngay 28 thang 3 nam 2022, Van phong
Trung uang Dang dff co Cang van s6 3299-CV/VPTW vS rna hinh t6 chuc cua
Uy ban C~nh tranh Qu6c gia. Theo do, BQ Chinh trt giao Ban can S\l dang BQ
Cang Thuang tiSp thu y kiSn cua BQChinh trt va gop y cua cac ca quan dS ho.!m
thi~n DS an rna hinh tb chuc cua Uy ban C~nh tranh Qu6c gia.

Ngay 02 thang 4 nam 2022, Ban can sv dang Chinh phu dff co Cang van
s6 709-CV IBCSDCP chi d~o giao Be>Ne>iV\l chu tri, ph6i hgp BQ Cang Thuang



va cac co quan lien quan nghien ciru, dS xuat mo hinh t6 chirc cua Dy ban C. nh
tranh Quoc gia bao cao Thu tuong Chinh phu,

Ngay 13 thang 6 nam 2022, BQCong Thuang da:giri cong van xin y k Sn
cac BQ: NQi vu, Tu phap, Tai Chinh gop y IAn2 vS tai lieu du thao Nghi d nh
quy dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 clnrc cua Dy ban C. nh
tranh Quoc gia (voi mo hinh co quan d~c thu).

Tren co sa y kiSn cua cac BQ: NQi vu, Tu phap, Tai Chinh, BQ C~ g
Thuang da:nghien ciru, tiSp thu, giai trinh va hom thien tai lieu du thao N hi
dinh quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co d.u t6 chirc cua Dy an
Canh tranh Quoc gia (To trinh Chinh phu, f)~ an thanh I~p Dy ban Canh tr
Quoc gia, Bao cao tiSp thu giai trinh va d\I thao Nghi dinh).

Ngay 26 thang 9 narn 2022, BQCong Thuang da:trinh Chinh phu (IAnt u
2) vS vi~c ban hanh Nghi dinh quy dinh chuc nang, nhi~rn V\l, quy~n hi;lnva 0
c~u t6 chuc cua Dy ban Ci;lnhtranh QU6c gia tf\Ic thuQc BQ Cong Thuang ( a
trinh s6 5730/TTr-BCT).

ReSso D\I thao Nghi diM trinh Chinh phu IAnthu 2 da:tiSp thu y kiSn hi
di;lOcua BQ Chinh tri, Chinh phu vS v~n dS rno hinh t6 chuc cua Dy ban Ci;l
tranh QU6c gia (xay d\Illg rno hinh co quan d~c thu thea quy dinh cua Lu~t Ci;l
tranh), cling nhu tiSp thu rnQt s6 y kiSn gop y IAn2 cua cac BQ: Tu phap, NQi \1,
Tai chinh, do do, d\I thao Nghi dinh trinh Chinh phu IAnthil 2 da:co rnQt s6 th y
d6i so v6i d\I thao Nghi dinh trinh Chinh phu I§n thu nh~t.

Ngay 03 thang 10 narn 2022, Van phong Chinh phu co Cong van
6567IVPCP-TCCV chi di;lOv~ vi~c hoan thi~n heSso trinh Chinh phu, trong
co nQidung b6 sung van ban thftrn dinh cua BQNQiV\l, BQTu phap.

D@hoan thi~n heSso trinh Chinh phu thea quy dinh, BQ Cong Thuang x·n
gui Quy BQheSso D\I thao Nghi dinh d@Quy BQt6 chuc thftrn dinh.

ReSso bao geSrn:

1.D\I thao To trinh Chinh phu vS d\I thao Nghi dinh

2. D\I thao Nghi diM

3. D\I thao DS an thanh I~pDy ban Ci;lnhtranh Qu6c gia (rno hinh co qu n
d~c thu)

4. ReSso tai Ii~u d\I thao Nghi dinh trinh Chinh phu IAnthu nh~t; 03 a
trinh BQ Chinh tri vS rno hinh t6 chuc cua Dy ban Ci;lnhtranh Qu6c gia; Co g
van s6 3299-CVIVPTW cua Van phong Trung uang Dang ngay 28 thang 3 na
2022; Cong van s6 709-CV IBCSf)CP cua Ban can S\I dang Chinh phu ngay
thang 4 narn 2022.

"



·- .,_.'

MQi thong tin xin lien h~: BQ Cong Thuong (Cue Canh tranh va Bao v~
nguoi tieu dung) - sa 25 Ngo Quyen, Hoan Ki@m, Ha NQi - DT: 024.22205002
(May le: 1015); Fax: 024.22205003.

Tran trong cam an su hop tac cua Quy BQ.I.AI

Nui nh{in:
- Nhir tren;
- IT Nguy~nSinhNh~tTan (d€ biet); ,
- Cae V\l: PC, TCCB;
- LUll: VT, CT.

N ::I: H" n·"guyen ong len
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